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"أسطور" اسًم

يســتوحي اســم املجلة املشــتّق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحــاءات العالقة بني الداللــة اللغوية العربية 
والقرآنية للجذر "س ط ر" وكلامت Istoria و Istor و Istorein ذات أصول يونانية منها انبثق مصطلح علم التاريخ يف الغرب 
بصيغة History وHistoire. ولو أثارت هذه االستيحاءات العديد من األسئلة، فإّن داللة هذا االسم تبقى قامئًة عىل أساس 
لغوي وداليل وتأصييل، كام عىل أســاس التمييز املفهومي - املصطلحي بني "أســطور" و"األســطورة" و"األســطرة" 

يف الحقل التداويل العريب، أو دراسات النقد الثقايف والعلوم االجتامعية.

باملعنى  الرسدي  الداليل  الحقل  ويف  العاّمة،  العربية  لغتنا  يف  عّمرت  "أسطورة"  مفردة  أّن  املثري   ومن 
املناقض للكتابة التاريخية العلمية التي أصبح هدفها تفكيك األساطري، يف حني أّنها حافظت عىل معنى كتابة التاريخ 

يف اللغات األجنبية.

التاريخ عند العرب؛  - أو العنوان الرمزي - املختار للمجلة اإلشكال املعريّف الذي ظل يعانيه علم  ال يحّل االسم 
فمسرية التصحيح بدأت يف عرص النهضة بشّق طريق جديدة يف التأليف التاريخي. ومنذ ذاك الحني، يكرب اإلنتاج التاريخي 
العريب الحديث واملعارص وينهض وينمو، فيضاهي بعضه اإلنتاج الغريب املتميز. والعودة إىل األصل العريب القديم 
للكلامت "سطر" و"األسطرة" و"األسطور"، إّنا هي لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي، وعن الزمن التاريخي لدى 
العرب واملسلمني، لذا نعتمد اسم "أسطور" للمجلة باملعنى اللغوي الذي يطلقه القرآن الكريم "والقلم وما يسُطرون"، 
العربية األوىل فال يقطع معها، بل  "تاريخ جديد عريب" يتواصل مع اإلنجازات  الحديث لتأسيس  وباملعنى االصطالحي 
يجّددها ويطّورها ويؤّسس إلبداعات جديدة.ونستنتج من خالل املعاجم اللغة العربية  وكتب الرتاث العريب أّن املفردة 
واشتقاقاتها املختلفة تدور جميعها حول الكتابة والتأليف، وأّن األسطور هو الكتاب. بل إّن ابن منظور يربط ما بني سّطر 
َد  وسيطر بسبب ما تفعله الكتابة من فعل السيطرة، "وامُلَسْيِطُر وامُلَصْيِطُر: امُلَسلَُّط عىل اليشء ِلُيْشِف عليه وَيَتَعهَّ

ٌر وُمَسْيِطٌر." )لسان العرب، مادة سطر(. ٌر، والذي يفعله ُمَسطِّ ْطر ألَّن الكتاب ُمَسطَّ أَحواَله ويكتَب َعَمَلُه، وأَصله من السَّ

ومفردات  القدمية،  العرب  لغة  يف  وردت  كام  أسطور،  وبني  واألسطور؟  األسطورة  بني  عالقة  من  هل  ولكن، 
 History بصيغة  الغرب  يف  التاريخ  علم  مصطلح  انبثق  منها  التي  اليونانية  األصول  ذات   Istorein و   Istor و Istoria

و Histoire؟

ُيجمع املؤّرخون الغربيون عىل أّن مفردة Istor هي الجذر اإلغريقي لكلمة histoire وHistory، وتعني "الشاهد" 
ا للمشاهدة أي للمعرفة، يقود بدوره إىل التعبري عنها بتحقيقات  أو البصري واملبرص. وهذا املفهوم للبرص مصدًرا أساسيًّ
ومباحث، أي بكتابات عىل طريقة ما فعله هريودوت يف تاريخه Istories، أي تحقيقاته. فهل اقتبس اإلغريق املفردة 
من إحدى أقنية التفاعل الثقايف واللغوي يف دائرة العالقات الحضارية املتوسطية الجامعة بني اليونان والشعوب 

السامية املشقية؟

مهام كان الجواب أو يكون، فإّن العودة إىل األصل العريب القديم لجذر السطر واألسطرة واألسطور، إّنا هي 
لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي، وعن الزمن التاريخي لدى العرب واملسلمني، وبعد أن التبس معنى علم التاريخ 
التحّوالت، أو علاًم "للتوقيت" فحسب، أو علاًم  واستشكل عند العرب زمًنا طوياًل، فعّد علاًم "للخرب" املقطوع عن مسار 
مساعًدا لعلوم الشيعة، أو ديوان عرٍب وخطابة وسياسة. ولعّل ذلك سببه اعتامد كلمة التاريخ "علاًم" ألخبار املايض 
تلبث  ومل  )أرخ(،  التوقيت  إىل  لإلشارة  عمر  الخليفة  عهد  يف  دخلت  كلمة  وهي  سنوات.  يف  وتوقيتها  واستذكارها 

أن استخدمت بدًءا من القرن الثاين للهجرة لإلشارة إىل "كتب األخبار" بوصفها "كتب تاريخ".
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* أستاذ مساعد يف قسم العلوم اإلنسانية، جامعة قطر. 

تســعى هذه الدراسة الســتعراض موضوع وأهمية التاريخ العاملي وتطوره كتخصص تاريخي فرض نفسه عىل أكرث كربيات 
الجامعــات الغربيــة يف العقــود القليلة املاضية، ومل يلق اهتامًمــا يُذكر يف العامل العريب. كام أنهــا تناقش االتجاهات 
املختلفة يف كتابة التاريخ العاملي والشوط الواجب توافرها يف دراسٍة ما، حتى ميكن عّدها مساهمة فيه. كام تسعى 
الدراســة إىل استعراض نط من أناط دراســة التاريخ العاملي؛ إذ يُدرَس من خالل دراسة تاريخ يشٍء ما، كسلعة مادية أو 

حركة اجتامعية.

 تتعرض الدراســة باختصار ألمثلة لهذا النمط من دراســة التاريخ العاملي، وتسعى لعرض متطلباتها وتحدياتها ومناقشتها 
كنمط غري معتاد يف دراســة التاريخ. كام تســعى إلبراز الجوانب اإليجابية ملثل هذه النوعية من الدراســات لدرايس التاريخ 
الســاعني إىل التجديــد والخروج من األطر التقليدية لدراســته. إّن الطرح األســايس هنا هو أّن هذه النوعية من الدراســات 
تحقــق كثــريًا من املزايا، أبرزها الخروج بالدراســات التاريخية من األطــر املحليّة الضيقة إىل آفاق دراســة التاريخ العاملي. 
وعىل املســتوى الرتبوي، تساعد هذه النوعية من الدراســات عىل تنمية املهارات اإلبداعية والبحثية، وتقليص التحيزات 

املسبقة، وتشجيع الدراسة املقارنة والبينية للتاريخ.

This article explores World History as a growing field within contemporary historical studies,  one that is virtually 
absent in Arab universities. The history, themes, sources and methodologies of World History are here explored, 
as studied in specialized centers in many Western universities. Referring to leading studies on World History, 
as well as historians who have made significant contributions to its development in the US and Europe, the 
author highlights the importance of this relatively new field and its connection to global developments over the 
preceding few decades. Attention is given to one particular approach where the history of an object or idea is used 
to make broader conclusions about the history of a particular region or that of the entire world, with the author 
relying on the specific examples of studies  on glass and salt that situate their histories within the framework 
of world history. According to the author, the study of World History, not only as a field of historical research, 
but also as a pedagogical tool, can contribute significantly to the training of young historians in comparative 
and inter-disciplinary history, as well as improve their critical thinking skills and their ability to make broad 
observations about and connections between  historical events, and to dispel erroneous preconceived notions.

التاريخ العاملي:

موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء

World History: 
Themes and Methodologies through the History of Objects

 *Amr Osman   |   عمرو عثامن
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مقّدمة

Glass: A World History لكاتبيه آالن ماكفرلني وجريي مارتني)1)  2002، أصدرت دار نرش جامعة كولومبيا كتاًبا بعنوان  يف سنة 

Alan Macfarlane and Gerry Martin. يروي هذا الكتاب قصة العالم من خالل تتّبع استخدام الزجاج من جانب الحضارات املختلفة، 

التي  والطفرة  الحديث  العرص  إىل  وصواًل  الحضارات،  لتلك  والثقافية  املادية  باالحتياجات  الزجاج  استخدام  تأّثر  وكيفية  وحديًثا،  قديًما 

حدثت يف صناعة الزجاج، وما ال غنى عنه من دور راح يؤديه يف مناٍح شتى يف الحياة الحديثة. ويف كتاب آخر بعنوان امللح: تاريٌخ عاملي)2) 

Salt: A World History ، يربط الكاتب مارك كورالنسيك Mark Kurlansky ، يف سياق عرضه قصة اإلنسان مع امللح، والعملية الطويلة 

مدار  عىل  وتجارته  امللح  إنتاج  بعملية  والعسكرية  االقتصادية  القوة  عالقات  نمط  باستهالكه،  وتنتهي  بتجارته  وتمر  بإنتاجه  تبدأ  التي 

التاريخ، أتمّثل ذلك يف حروب نشبت من أجل الحصول عليه، أم يف رضائب باهظة ُفرضت عىل إنتاجه واستهالكه.

املشرتك بني هاتني الدراستني هو اتخاذ يشء ما نقطة انطالق لدراسة "التاريخ العاملي"، عىل خالف الدراسات التاريخية التقليدية 

الدول  تاريخ  تاريخ األشياء تصلح لدراسة  أّن دراسة  الرغم من  أو األفكار. وعىل  العالقات  أو  أو الحضارات  الدول  التي تقوم عىل دراسة 

والحضارات، فإّنها أكرث صالحية لدراسة ما ُيطَلق عليه "التاريخ العاملي"، ألّن األشياء ذات األهمية غالًبا ما تتجاوز الحدود الوطنية، وربما 

تتجاوز الحدود الحضارية أيًضا. بناًء عىل ذلك، يجب الحديث بدايًة عن ذلك التخصص يف دراسة التاريخ، أي التاريخ العاملي، يك تتجىّل 

الصلة بينه وبني دراسة التاريخ من خالل األشياء.

التاريخ العاملي

ا)3)؛ فنحن ال نستطيع التحدث عنه كما نفهمه اليوم إال انطالًقا من القرن الثامن عرش، وهو  ُتعدُّ دراسة التاريخ العاملي حديثة نسبيًّ

إىل  أوروبا  بنظرة  مرتبًطا  العاملي  بالتاريخ  االهتمام  ذلك  كان  وقد   .Universal History الكوين"  "التاريخ  عبارة  حينه  يف  عليه  ُأطلقت  ما 

نفسها عىل أنها مركز العالم Euro-centrism؛ فالتاريخ األورويب هو التاريخ الحقيقي لإلنسان، ألنه يف نظر األوروبيني التاريخ الوحيد الذي 

جّسد سعي اإلنسان إىل الحرية. وهكذا، تنتمي مناطق العالم األخرى إىل هذا التاريخ بمقدار تأثرها بأوروبا يف ذلك، وهو ما حدث عندما 

اكتشفت أوروبا تلك املناطق و استعمرتها)4).

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، التي قضت عىل ما يزيد عىل خمسني مليوًنا من البرش، تبّنت منظمة اليونسكو كتابة ما أطلقت عليه 

"تاريخ التطور العلمي والثقايف لإلنسان")History of the Scientific and Cultural Development of Mankind (5. وكان الهدف من 

املحاولة  هي  هذه  كانت  ربما  مشرتكة)6).  إنسانية  تجربة  بوصفه  العاملي  التاريخ  وعرض  لإلنسانية،  املشرتك  اإلرث  تأكيد  هو  املرشوع  هذا 

1 Alan Macfarlane & Gerry Martin, Glass: A World History (Chicago: University of Chicago Press, 2002).

2 Mark Kurlansky, Salt: A World History (New York: Penguin Books, 2003).

3 بدأ تنظيم املؤتمرات العلمية الدورية املتخصصة بدراسة التاريخ العاملي يف بداية تسعينيات القرن العرشين. انظر:
Bruce Mazlish, "Comparing Global History to World History," The Journal of Interdisciplinary History, vol. 28, no. 3 (1998), p. 394.

4 William H. McNeill, "The Changing Shape of World History," History and Theory, vol. 34, no. 2 (May, 1995), p. 11.

يعلق ويليام ماكنيل William H. McNeill – وهو من أشهر مؤرخي التاريخ العاملي املعارصين وأكرثهم غزارًة – عىل ذلك قائاًل إّن الحرية يف هذه النظرة إىل التاريخ حّلت محل الله 
باعتبارها القوة املحركة ألحداث التاريخ )بعد أن قام فيكو وفولتري وجيبون وهردر بعلمنة التاريخ يف القرن الثامن عرش(، وحّلت الشعوب الحرة محّل املسيحيني املتدينني يف دراما الفداء 

التاريخية )املرجع املذكور، ص 12(؛ انظر أيًضا:
Louis Gottschalk, "Writing World History," The History Teacher, vol. 2, no. 1 (1968), pp. 17-23.

5 لالطالع عىل تاريخ هذا املرشوع ومنتجه النهايئ، انظر موقع اليونسكو اإللكرتوين، شوهد يف: 3/12/ 2014، عىل الرابط:
http://www.unesco.org/culture/humanity/html_eng/projet.htm

6 Gottschalk, "Writing World History," p. 17; Niels Steensgaard, "Universal History for Our Time," The Journal of Modern History, vol. 45, no. 1 (1973), p. 73.
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األوىل من نوعها لكتابة التاريخ العاملي بهذا الهدف. وال يخفى كيف يمكن ملرشوع كهذا أن يثري مشكالت كثرية بالنسبة إىل املشرتكني فيه، 

حيث ال رؤية واضحة ألي منهاجية لكتابة ذلك التاريخ، وال تجربة سابقة يمكن االستفادة منها. كما أّن الهدف املعلن من ذلك العمل، 

أي إثبات ترابط تاريخ البرش حتى يمكن كتابته كتاريخ موحد، لم يكن محل إجماع حتى من املشاركني يف العمل أنفسهم)7).

لم تبدأ الجامعات الغربية تقديم التاريخ العاملي كتخصص مستقل يف دراسة التاريخ إال منذ ثمانينيات القرن العرشين)8). وقبل ذلك 

املقررات  هذه  انترشت  وقد  بذاته)9).  مستقالًّ  تخصًصا  تشكل  ال  متفرقة  مقررات  كانت  ولكنها  العالم،  لتاريخ  مقررات  هناك  كان  الوقت، 

القرن  التاسع عرش وحتى منتصف  القرن  بها خالل  التي ُعرفت  املبارشة  الغربية )بصورتها  الثانية وانحسار اإلمربيالية  العاملية  الحرب  بعد 

العالم الكربى، والشعور برضورة تدريس تاريخ تلك  العرشين( بسبب مزاحمة املستعمرات السابقة للدول االستعمارية يف تشكيل أحداث 

الدول للجميع بعدما كان مقترًصا عىل العاملني يف املستعمرات)10). وقد استمر بعض تلك املقررات يف التطور من مقررات الحضارة الغربية 

املوجودة يف الجامعات بالفعل، بمعنى أنه استمر تقسيم العالم عىل أساس مركزية أوروبا )أوروبا والعالم الغريب عامة يف مقابل سائر العالم، 

أو the West vs. the Rest، كما يقال يف اللغة اإلنكليزية()11).

وعىل الرغم من بدء انتشار مقررات التاريخ العاملي، كان انتشار هذا التاريخ، كتخصص تاريخي توفره أقسام التاريخ لطالبها خالل 

من  كبريًا  قدًرا  عكست  التي  العلمية  املقاالت  من  كثري  البطء  ذلك  عن  عرّب  وقد  الغربية.  الجامعات  يف  بطيًئا  العرشين،  القرن  ثمانينيات 

من  بتدريب  االهتمام  يف  البدء  رضورة  عن  تتحدث  مقاالت  وجود  نعدم  وال  الكايف)12).  بالقدر  به  االهتمام  انعدام  عىل  والحرسة  األسف 

يقومون بتدريس التاريخ العاملي عىل استيعابه، عالوة عىل تدريبهم عىل طرق تدريسه كفرٍع مستقل من فروع التاريخ)13). وعىل الرغم من 

أن االتجاه العام كان ينحو بوضوح إىل االعرتاف بالتاريخ العاملي كتخصص مستقل، فإن الشك فيه ظل مستمًرا، وتحدث بعض املؤرخني 

َتِفي تلك  إذ  الكربى،  الجامعات  اليوم فرض نفسه عىل أغلب  العاملي  التاريخ  إّن  نقول  أننا نستطيع أن  بيد  املآخذ بشأنه)14).  عن كثري من 

الجامعات  بعض  تنشئ  كما  تدريسه.  عىل  القادرين  التدريس  هيئة  بأعضاء  كذلك  وَتِفي  العليا،  الدراسات  لطالب  كتخصص  الجامعات 

مراكز متخصصة بدراسته وتدريسه. أضف إىل ذلك الدوريات العلمية املتخصصة، واملؤتمرات التي ُتعقد لعرض ما هو جديد يف ما يخصها، 

ومناقشة قضاياه املوضوعية واملنهجية.

."Writing World History" :بعض تلك املشكالت يف مقالته Gottschalk 7 يناقش لويس جوتشاك

التاريخ العاملي  دورية  1982، وهي ُتصدر  8 بدأ ذلك أساًسا يف الواليات املتحدة حيث ُأسست جمعية التاريخ العاملي World History Association يف هاواي األمريكية سنة 
Journal of World History، ثم انتقل إىل بريطانيا وسائر الدول األوروبية بعد تردد وشكوك يف بعض الدول كفرنسا، انظر:

Chloé Maurel, "La World/ Global History: questions et débats," Vingtième Siècle: Revue D’histoire, no. 104 (2009), pp. 153-154.
 Northwestern University ال بّد أن نذكر هنا أيًضا محاوالت باكرة لتطوير مقررات دراسية يف التاريخ العاملي )كمنحتني قدمتهما مؤسسة كارنيغي إىل جامعة نورث ويسرتن األمريكية

لدراسة مشكالت تدريس التاريخ العاملي وتطوير مقررات لتدريسه. انظر:
يضيف ستافريانوس أنه كان ثمة شك يف إمكانية تدريس التاريخ العاملي يف ذلك الوقت )املرجع املذكور، ص 114(.

9 أسس املؤرخ باتريك ماننغ Patrick Manning يف سنة 1994 أول مركز لدراسة التاريخ العاملي بجامعة نورث إيسرتن Northeastern University األمريكية، وهو أيًضا أحد 
أعالم التاريخ العاملي املعارصين. ويمنح هذا املركز درجة الدكتوراه يف التاريخ العاملي. وقد انترشت تلك املراكز يف كثري من الجامعات األمريكية والغربية بعد ذلك.

10 Stavrianos, "The Teaching of World History", p. 111.

11 يؤكد صامويل أوبنهايم Samuel Oppenheim يف منتصف تسعينيات القرن العرشين أّن أغلب مقررات التاريخ العاملي حتى وقته تطور من مقررات الحضارة الغربية، وهو ما 
يعكس تحيزات الغرب الذي ينظر إىل نفسه عىل أنه امتلك دائًما زمام املبادرة يف عالقته بالحضارات األخرى )ولذلك يتم الرتكيز أكرث عىل التاريخ الحديث واملعارص للعالم، حيث سيطرت 
أوروبا فعلًيا وتفوقت تكنولوجيا عىل أغلب مناطق العالم(. ويعني هذا أّن الحضارات األخرى كانت دائًما يف حالة ردة فعل يف ما يخص عالقتها بالحضارة الغربية )وهنا يرصح أوبنهايم 

بأن ذلك االعتقاد يمكن الرد عليه بقوة يف ما يخص عالقة اإلسالم بأوروبا(. انظر:
Samuel A. Oppenheim, "World History in Theory and Practice: An Essay," The History Teacher, vol. 29, no. 3 (1996), p. 316.

12 انظر، عىل سبيل املثال:
T. E. Vadney, "World History as an Advanced Academic Field," Journal of World History, vol. 1, no. 2 (1990), pp. 209-210.

13 James Krippner-Martínez, "Teaching World History: Why We Should Start!" The History Teacher, vol. 29, no. 1 (1995).

14 انظر، عىل سبيل املثال:
Philip Pomper, "World History and Its Critics," History and Theory, vol. 34, no. 2 (1995), pp. 1-7.

حيث يرّد فيها بومرب عىل منتقدي التاريخ العاملي.
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ألقسام  اإللكرتونية  املواقع  زيارة  تربز  ال  اإلطالق.  عىل  التخصص  بهذا  يبدو،  كما   ، تهتم  ال  العربية  الجامعات  أّن  له  يؤسف  مما 

التاريخ )عادة يف كليات اآلداب( يف كثري من البلدان العربية أي حضور لـ "التاريخ العاملي" كتخصص مستقل، بل إن هذه الجامعات ال 

تقدم أصاًل مقررات باسم التاريخ العاملي، ناهيك فضاًل عن أن تقدمه كتخصص قائم بذاته. كان من الطبيعي، إًذا، أال يفلح البحث عن 

به كتخصص مستقل، فال  الجامعات ال تهتم  فإذا كانت  الوصول إىل يشء ذي قيمة كبرية)15)؛  العاملي يف  التاريخ  تتناول  مقاالت علمية 

دافع ألساتذة التاريخ يك يبحثوا فيه ويؤلفوا؛ ذلك أّن التخصص يف التاريخ العاملي يتطلب قدًرا كبرًيا من العلم والوقت والجهد، وهو ما ال 

يمكن أن يكون متاًحا من دون دعم مؤسيس للمهتمني به.

بيد أّن غياب االهتمام بالتاريخ العاملي يف العالم العريب قد ال يبدو مفاجًئا؛ فالواقع أّن دراسة التاريخ العاملي ال تتالءم بالرضورة مع 

واقع  يف  أوروبا  يف  النظرة  هذه  ظهرت  الحديثة)16).وقد  القومية  للدول  الوطني  االنتماء  تعميق  عملية  من  جزًءا  بوصفه  التاريخ  إىل  النظرة 

األمر، ولكنها تعكس أزمة معروفة يف عالقة العرب، وكثري من الشعوب األخرى، بالحضارة الغربية؛ ففي حني يستطيع الغرب تجاوز أفكاره 

– بما يف ذلك ما اعُترب يف وقت ما مسلمات وبديهيات – وتطويرها والبناء عليها، فإننا نظل دائما أرسى أفكار الحداثة الغربية وما ارتبط بها 

من مؤسسات. ويف أّي دراسة عن التاريخ العاملي، كما سرنى، يجري البحث عن القوى املحركة للتاريخ بصورة تتجاوز الشعوب والدول، 

وهو ما قد يسبب تلك الحساسية ملن يرفض أن ينظر إىل حضارته عىل أنها جزء من مغامرة اإلنسان عىل األرض، فضاًل عن أّنه ينظر إىل 

العاملي. كما ال يتالءم  التاريخ  اثنتني يف دراسات  أو  إليه إال يف عبارة  العريق كجزء ضئيل من تلك املغامرة؛ فال تتم اإلشارة  تاريخ دولته 

التاريخ العاملي مع النظرة إىل التاريخ بوصفه مجرد تحقق من معلومات وفرضيات تاريخية معينة، واالهتمام بالتفصيالت الخاصة بالدول 

العامة  بالصورة  اهتمامه  بقدر  بالتفصيالت  دائًما  العاملي، يف بعض صوره كما سرنى، ال يهتم  فالتاريخ  التاريخية.  واألشخاص واألحداث 

للصريورة التاريخية، والظواهر العابرة للمناطق الجغرافية وللتقسيمات العرقية والدينية والقومية والوطنية.

املؤسسات  فيه  قطعت  ما  وهو  وهدفه،  التاريخ  علم  مفهوم  يف  النظر  إعادة  من  قدًرا  تتطلب  العاملي  التاريخ  دراسة  أّن  ذلك  معنى 

التعليمية ومراكز األبحاث الغربية شوًطا كبريًا. ولذلك تتناول الفقرات التالية موضوع التاريخ العاملي واالتجاهات املختلفة يف كتابته، ونبذة 

من منهاجيته وفوائده.

التي كانت سائدة   ،Universal History القديمة، أي  التسمية  تقريًبا  اختفت اآلن  العاملي،  التاريخ  بموضوع  املتعلقة  الدراسات  يف 

 World عبارة  تقابلها  )التي  العاملي"  "التاريخ  عبارة  عليها  نطلق  أن  يمكن  ما  هي  اآلن  املتداولة  والتسميات  عرش.  التاسع  القرن  يف 

اللغة األملانية(،  Globalgeschichte يف  أو   Weltgeschichteالفرنسية، و اللغة  l’histoire mondiale يف  و  اللغة اإلنكليزية،  History يف 

لـ "Global History". وعىل الرغم من أّن بعض املؤرخني  وما يمكن أن نطلق عليه "التاريخ من منظور عاملي"، وهي الرتجمة املقرتحة 

 Bruce Mazlish مازليش  بروس  يعرض  املثال،  سبيل  عىل  بينهما.  يفرقون  آخرين  مؤرخني  فإّن  نفسه)1)(،  للمعنى  التسميتني  يستخدم 

 World Globe التي تشري إىل الكرة األرضية كلها، قد ُتطَلق كلمة  لـ Global History عىل أنه أعم من World History، فخالًفا لكلمة 

ُتطَلق عىل عالم  الثالث(، كما يمكن أن  الجديد، والعالم األول والعالم  القديم والعالم  العالم  العالم )كما نتحدث عن  عىل بعض مناطق 

15 أرجو أن أكون مخطًئا يف ذلك، لكن من املعروف أّن العثور عىل الدراسات العربية يف محركات البحث يف الدوريات العربية – املحدودة نوًعا ما وإن كانت تتطور بصورة تدعو إىل 
التفاؤل – ليس بسهولة البحث عن املقاالت يف الدوريات الغربية. لم يصل البحث عن مقاالت تتناول التاريخ العاملي يف "املنهل" و"املنظومة" و"املعرفة" )وهي محركات البحث املتاحة 
 The Rise of the Rich: A New صعود األغنياء: رؤية جديدة للتاريخ العاملي Peter Gran للباحث( إىل يشء مفيد يف هذا اإلطار، باستثناء مراجعة حصة العطية لكتاب بيرت غران

View of Modern World History، انظر: مجلة عمران، السنة 1، العدد 4 )2013(، ص 255-260.

16 يؤكد أوبنهايم ذلك، معتربًا أّن من الطبيعي أن تويل كل دولة أهمية أكرب للحضارة التي تنتمي إليها، إذ مثلما يسعى التاريخ إلعداد الطالب للحياة يف العالم املعارص، فإنه يسعى 
أيًضا إلعداده للحياة يف مجتمعه بصفة خاصة:

Oppenheim, "World History in Theory and Practice," p. 317.

 ،Universal History حيث يستخدم ستينسغارد التسميتني، إضافًة إىل ، .Steensgaard, "Universal History for Our Times," pp. 72-73 :17 انظر، عىل سبيل املثال
لإلشارة إىل اليشء ذاته.
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دراســات
التاريخ العاملي:

موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء

متخيل )كالعالم اآلخر()1)(. يف هذه النظرة، قد يتعامل الـ Global History مع ظاهرة العوملة globalization متتبًعا أصولها األوىل إىل أبعد 

نقطة ممكنة يف التاريخ، كما يمكن أن يتعامل مع العمليات processes الكربى التي يجب دراستها عىل نطاق عاملي، ال عىل نطاق محيل 

أو وطني أو إقليمي)1)(. يف هذه النظرة، التحكمية إىل حدٍّ بعيد، يكون World History هو تاريخ الحضارات، بينما Global History هو 

تاريخ البرش عىل الكرة األرضية، وهو التعريف نفسه لـ World History لدى كثري من املؤرخني اليوم)2)(.

عىل الرغم من تشديد املؤرخ األملاين سباستيان كونراد S. Conrad عىل ترادف World History و Global History – كما يظهر ذلك 

ا يف تشابه املقاالت العلمية املنشورة يف دوريتي Journal of World History و Journal of Global History – فإنه يقول إّن التفريق  جليًّ

macro- الكربى  املستويات  عىل  باملقارنات  يهتم   World History فـ  ومنظوره؛  منهما  كل  موضوع  أساس  عىل  يكون  أن  يمكن  بينهما 

الدراسة. عىل  البرشية موضوع  التجمعات  أو  املناطق الجغرافية  أو  connections بني الحضارات  بالروابط  comparisons، وال يهتم كثريًا 

الجانب اآلخر، يهتم Global History أكرث باملنظور العاملي global perspective يف دراسة أي موضوع تاريخي، سواء أكان ذلك حدًثا 

أم حضارة أم أي يشء آخر. يفرتض هذا االتجاه األخري أّن للتغيري دائًما أبعاًدا تتجاوز نطاق الحضارة التي يحدث يف إطارها، وهو يسعى 

كذلك إىل دراسة الروابط بني الحضارات والبحث عن البعد العاملي يف موضوع الدراسة)))(. بعبارة أخرى، إذا افرتضنا أّن موضوع الدراسة 

التاريخية هو النفط والتغريات االقتصادية واالجتماعية التي أحدثها يف دولة ما، يكون الرتكيز عىل تلك التغريات من دون اإلشارة إىل أي 

أبعاد عاملية "تاريًخا وطنًيا"، وتكون مناقشة تلك التغريات باإلشارة إىل النفط كسلعة عاملية أثرت يف األحداث السياسية العاملية وتأثرت بها 

"تاريًخا من منظور عاملي"، يف حني تكون دراسة النفط كسلعة عاملية بصفة عامة، أو يف إطار مقارن ال يهدف إىل الرتكيز عىل دور النفط يف 

دولة معّينة، "تاريًخا عاملًيا".

لفض االشتباك بني هاتني التسميتني السائدتني يف األدبيات التاريخية املعارصة، يمكن ترجمة World History بـ"التاريخ العاملي"، 

ا  و Global History بـ"التاريخ من منظور عاملي". بيد أّن هذا التفريق، الذي هو نفسه موضع طبيعي لالختالف يف الرأي، ليس أساسيًّ

التاريخ  بدراسة  التخصص  ذلك  يتجاوز  عاملي"،  منظور  من  "التاريخ  مع  الحال  هي  كما  العاملي"،  "التاريخ  ففي  البحث؛  هذا  طرح  يف 

ُتعترب دراسة صعود  الحالتني، ال  آفاق أكرث رحابًة وسعًة. ويف كلتا  الحضاري إىل  أو  الديني  أو  العرقي  أو  القومي  أو  الوطني  التاريخ  حدود 

اإلمرباطوريات والقوى الكربى والحضارات وسقوطها تاريًخا عاملًيا. كما أّن دراسة كل حضارة عىل حدة ال ُتعترب تاريًخا عاملًيا، تماًما مثلما 

ال يمكن دراسة التاريخ العريب، عىل سبيل املثال، عىل أنه تاريخ كل دولة عربية عىل حدة. لذلك، ومن باب تجنب تعقيد األمور بال داٍع، 

.Global History و World History ستستخدم هذه الورقة تسمية "التاريخ العاملي" لإلشارة إىل كل ما ُيطَلق عليه يف اللغة اإلنكليزية

ترتبط النظرة الحديثة إىل التاريخ العاملي ارتباًطا وثيًقا بالعالم الذي نعيش فيه اليوم؛ ففي هذا العالم، حيث تزداد الظواهر التي ال 

يمكن التعامل معها عىل مستوى الدول أو األقاليم – كقضايا البيئة وتجارة املخدرات والسالح والبرش واإلرهاب وخالفه – يصبح من الطبيعي 

ا  سياسيًّ أنفسهم  البرش  تنظيم  كيفية  دراسة  إىل  إضافًة  وانتشارها،  االقتصادية  النظم  تطور  ودراسة  التاريخية،  الظواهر  بتتّبع  االهتمام 

ا عرب التاريخ، وتأّثر بعضهم ببعض يف كّل ذلك. هنا تظهر أهمية الظواهر العابرة للمناطق والحضارات يف التاريخ البرشي، مثل  واجتماعيًّ

18 Mazlish, "Comparing Global History to World History," p. 389.

19 Ibid,.

20 ومن املصطلحات ذات الصلة أيًضا "التاريخ الكبري" Big History، أو "التاريخ العاملي الجديد" New Global History، وهما أعم من جميع التعريفات السابقة الهتمامهما 
بالتاريخ الطبيعي، إذ يبدآن بما ُيطَلق عليه "االنفجار العظيم" Big Bang حتى الوقت الحارض. بشأن ذلك، انظر:

Maurel, "La World/ Global History: questions et débats," p. 157.
كما تجب اإلشارة إىل "التاريخ العابر للمناطق" Trans-Regional History، والتاريخ العابر للقوميات Trans-National History، وهما من اهتمامات تاريخية ال تخفى صلتها 

بالتاريخ العاملي كما يفهمه بعض املهتمني به.

21 سباستيان كونراد Sebastian Conrad، مقابلة شخصية، برلني، 21 شباط/ فرباير 2014. ولكونراد عدد كبري من الكتب واملقاالت العلمية يف التاريخ، وهو أحد مؤسيس برنامج 
الدراسات العليا يف التاريخ العاملي بجامعة برلني الحرة يف أملانيا Freie Universität Berlin. وقد أكدت يل أيًضا مناقشة مع باتريك ماننغ Patrick Manning عىل هامش مؤتمر 
"التاريخ والدراسات البينية" ) الذي نظمه قسم العلوم اإلنسانية يف جامعة قطر يف الخامس والسادس من شهر مارس سنة 2014 ( أّن موضوع دراسة التاريخ العاملي ومناهجها ال يزاالن 

محّل جدال حتى بني أعالم املهتمني واملشتغلني به.

http://www.palgrave.com/authors/author-detail/Sebastian-Conrad/17600
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 Diaspora Communities الشتات  التي تعيش يف  العاملية والرحالت عرب مناطق جغرافية ممتدة والجماعات  الهجرات الكربى والتجارة 

وخالفه)22)، وهي كلها من املوضوعات املفضلة واملتكررة يف دراسات التاريخ العاملي. كما يمكن أن نضيف انتشار األديان والغزو العسكري 

عىل نطاق واسع، كمحاولة بناء إمرباطوريات عاملية والتوسع األورويب يف العرص الحديث باعتباره مؤثًرا بصورة مبارشة يف الشعوب كلها تقريًبا 

يف العرص الحديث)23). وأخريًا، قد يسعى التاريخ العاملي أيًضا إىل الوصول إىل نظرية تغري theory of change كربى تفرس كيفية تطور العالم 

لكتابة  التي تسعى  الدراسات  دائًما يف  املسترتة  بعبارة أخرى، إن األسئلة  التي جعلت ذلك ممكًنا)24).  بها، واألسباب  التي تطور  بالطريقة 

بها وليس  التي تطور  بالكيفية  للعالم أن يتطور بطريقة مخلتفة؟ وإن كان كذلك، فلماذا تطور  العاملي كله هي: هل كان يمكن  التاريخ 

التي  والتاريخية )وقد يضيف بعضهم اإللهية(  الطبيعية  القوى  للعالم، فما هي طبيعة  آخر  لم يكن هناك من سبيل  وإذا  بكيفية أخرى؟ 

دفعت العالم يف هذا الطريق دون غريه؟

يعنى ذلك كله أنه ليك يتسّنى النظر إىل دراسة تاريخية ما عىل أنها تاريخ عاملي، يجب أن تستويف هذه الدراسة مجموعة من الرشوط:

أوًل، ال بد أن تقوم هذه الدراسة عىل أساس افرتاض وجود تفاعل ما بني البرش منذ وجودهم عىل األرض، إذ ال يمكن كتابة تاريخ 

عاملي إذا افرتضنا تطّور كّل حضارة أو منطقة من مناطق العالم بمعزل عن غريها. وال يعني ذلك بالطبع افرتاض أّن الحضارات لم يختلف 

بعضها عن بعض يف تطّورها ويف تفاعلها، بل يعني أّن ذلك التفاعل كان موجوًدا دائًما، سواء أتمّثل ذلك يف االستعارة الحضارية أم حتى 

الدول،  أو  الحضارات  ُجّزئت عىل أساس  إذا  الدراسة عامليًة  وبناًء عىل ذلك، ال تكون  الحضارات األخرى)25).  أفكار  ببعض  يف االصطدام 

كأن تجرى دراسة عن التاريخ العاملي عن كل حضارة أو دولة عىل حدة)26)؛ فمنظور التاريخ العاملي، كما رأينا، يختلف عن منظور التاريخ 

الوطني حتى لو كان موضوعهما واحًدا.

ثانًيا، عىل العكس من التأريخ املعتاد، ال يعتمد دارس التاريخ العاملي بالرضورة عىل مصادر أولية؛ فربما تتوافر املصادر األولية لدراسٍة 

إىل  السعي  أّن يف  بيد  نقاط صغرية.  أو مجموعة  نقطًة محددًة  أيًضا  تتناول  لدراسة مقارنة  أو  ا،  تتبّنى منظوًرا عامليًّ املوضوع ولكنها  دة  محدَّ

عقد املقارنات الكربى وتتّبع الظواهر التاريخية عرب قرون كثرية، ال يمكن أصاًل الحديث عن مصادر أولية؛ فهنا يعتمد املؤرخ عىل املصادر 

الثانوية التي تدرس الحضارات والدول واألحداث التاريخية الكربى، يف محاولة لنظمها مًعا يف عقد واحد. وال يخفى أّن ذلك االعتماد عىل 

املصادر الثانوية هو من أهم مآخذ بعض املؤرخني بشأن ذلك التخصص، ألّن الدراسة التاريخية الجادة يف نظرهم ال تقوم إال عىل املصادر 

األولية واملخطوطات والوثائق املوجودة يف األرشيفات التاريخية)27). وال شك يف كون ذلك صحيًحا يف ما يخص الدراسات التاريخية ذات 

املوضوعات املحددة، بيد أّن طبيعة التاريخ العاملي تقتيض نوًعا آخر من املصادر، ونوًعا مختلًفا من املؤرخني القادرين عىل التحليق فوق 

األحداث الجزئية وتحديد األطر الكربى لصريورة تلك األحداث.

22 Michael Geyer & Charles Bright, "World History in a Global Age," The American Historical Review, vol. 100, no. 4 (1995), p. 1039.

23 Stavrianos, "The Teaching of World History," p. 115.

24 William A. Green, "Periodizing World History," History and Theory, vol. 34, no. 2 (1995), p. 102.

25 انظر، عىل سبيل املثال:
William H. McNeill, "A Defense of World History: The Prothero Lecture," Transactions of the Royal Historical Associations, vol. 32 (1980), pp. 75-89.
 Patrick Manning هذه الفكرة كافرتاض الزم لدراسة التاريخ بقدر ما هي "القوة املحركة التغري التاريخي" من وجهة نظره )ص 78(. يؤكد باتريك ماننغ McNeill ال يعرض ماكنيل
األول هو التصادم، تماًما كما تتصادم كرتان فتغري كل منهما اتجاهها مع حفاظها عىل وحدتها، والثاين  التفاعل إىل صنفني أساسيني:  أيًضا فكرة تفاعل الحضارات، ويقسم ذلك 
هو التالقح، حيث تتوحد فكرتان لتنتج منهما فكرة جديدة تماًما )كما يحدث بني البويضة والحيوان املنوي، عىل حد تعبريه(. وهناك كثري من أشكال التفاعل الحضاري بني هذين 

الصنفني. انظر:
Patrick Manning, "The Problems of Interaction in World History," The American Historical Review, vol. 101, no. 3 (1996), p. 773.

26 ولهذا السبب يصبح مصطلح "التاريخ العاملي" أفضل يف داللته من "تاريخ العالم"، ألّن األخري يصلح إطالقه عىل دراسة حضارات أو دول العالم كل عىل حدة بصورة تتابعية، 
وهو ما يتعارض مع فكرة التاريخ العاملي املطروحة هنا.

27 Pomper, "World History and its Critics," p. 2.
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دراســات
التاريخ العاملي:

موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء

ا، عىل الرغم من اهتمامه بتاريخ البرش منذ بدء الخلق حتى وقت  يف هذا السياق، ال ُيعترب عرض القرآن، مثااًل، للتاريخ تاريًخا عامليًّ

نزوله )أي القرآن(، بل يف ما وراء ذلك أيًضا؛ فعىل الرغم من كون القرآن ينظم األحداث التاريخية كلها يف سياق فكرة معّينة وصريورة 

تلك األحداث  يناقش  فإنه  والفساد يف األرض(،  )الكفر  الصالح( والرش  والعمل  الخري )اإليمان  تاريخية مستمرة تدور حول الرصاع بني 

األحداث  بني  الواضح  الربط  إىل  أوضحنا،  كما  يسعى،  فإنه  العاملي،  التاريخ  أما  بعض.  عن  بعضها  منفصلة  أحداث  أنها  عىل  النهاية  يف 

البداية والنهاية البن كثري، عىل سبيل املثال، تاريًخا عاملًيا؛ فالتاريخ  أو  تاريخ الرسل وامللوك للطربي،  ُيعترب  التاريخية الكربى. كما ال 

لهذه األحداث من وجهة نظر  الناظمة  الفكرة  يتعامل أصاًل مع أحداث جزئية. كما أن  السنني ألنه ال  العاملي ال يرتب األحداث بحسب 

املؤرخني املسلمني هي نفسها الفكرة القرآنية، وهي فكرة ُتحرتم بالطبع يف سياقها، وإن كان التاريخ العاملي – كالتاريخ يف الفهم الحديث 

النظرة  مع  بالرضورة  ذلك  يتعارض  وال  آثارها  وتحديد  دراستها  يمكن  التي  للتاريخ  املحركة  القوى  عن  للبحث  يسعى   – عامة)28)  بصفة  له 

الدينية، فاملطلوب هو دراسة كيفية تفاعل اإلنسان مع القوى الطبيعية التي هي من صنع الله يف نهاية املطاف. وينطبق اليشء عينه عىل 

تاريخ أرنولد توينبي يف القرن العرشين مثاًل)Arnold Toynbee, A Study of History ،(29؛ ذلك أّن دراسته الضخمة عن التاريخ تتناول 

ما يمكن أن نطلق عليه تاريخ الحضارات، كّل عىل حدة، حتى لو وجدت بعض اإلشارات املقارنة، وليس التاريخ العاملي بالصورة املعّرف 

بها هنا)30).

ال يعني هذا عىل اإلطالق أنه يتعّذر عىل من يريد النظر إىل عرض القرآن أو عىل من يريد من بعض مؤرخي اإلسالم والغرب النظر 

إىل التاريخ عىل أنه تاريخ عاملي أن يفعل ذلك. تعني هذه املناقشة أن االتجاه العام يف دراسة التاريخ العاملي اليوم ُينظر إليه عىل أنه يهدف 

يقدم  املعارص. وربما  تاريخ اإلنسانية منذ ظهرت، وصواًل إىل عاملنا  التي شكلت  القوى  لفهم  العاملية  التاريخية  الصريورة  أنماط  إىل دراسة 

بشأن  أو  فيها،  أثرت  التي  والقوى  التاريخية  الصريورة  تلك  طبيعة  بشأن  مختلفة  افرتاضات  عىل  يقوم  العاملي  للتاريخ  آخر  تعريًفا  آخرون 

تفاعل )أو عدم تفاعل( الحضارات البرشية عرب العصور املختلفة، أو عىل ُأسس منهاجية مختلفة تتطلب آلية أخرى للوصول إىل تعميمات 

عن تطور التاريخ العاملي. يف جميع األحوال، تتعامل هذه الدراسة مع التاريخ العاملي عىل أساس الطريقة التي تعرِّفه بها هنا، اعتماًدا عىل 

أو  تعريًفا مغايًرا عىل أسس معرفية  تعريفه  اليوم، مع عدم مصادرة حّق اآلخرين يف  الغربية  الدراسات  له يف  العام  الفهم  أّن ذلك يعكس 

قيمية أو منهاجية مختلفة)31).

بال  جزئيًة  معرفًة  تنتج  وحدها  واملناطق  الدول  تاريخ  دراسة  أّن  يخفى  وال  األهمية.  من  كبري  قدر  عىل  العاملي  التاريخ  دراسة  إّن 

العامة  االتجاهات  معرفة  فإّن  ولذلك،  معيًنا.  ا  حدًّ فائدتها  تتجاوز  ال  مبتورة  معرفة  يف  يتسبب  قد  ما  وهو  واضحة،  روابط  وال  عام  سياق 

بعد  لو اختار  أمران أساسيان ألي مؤرخ جاد، حتى  التاريخية من منظور عاملي  تناول املوضوعات  العاملي والتدرب عىل  التاريخ  يف دراسة 

الدولة  تلك  يتجاوز حدود  ما  التطرق كثريًا إىل  الداخلية فيه، من دون  األبعاد  أساًسا عىل  يركز  أو حضاري  بتاريخ وطني  التخصص  ذلك 

ذلك  يشبه  املختلفة.  بأبعادها  العوملة  طغيان  مع  بالتدريج  ويضعف  الحديث،  التاريخ  دراسة  يف  يصعب  اتجاه  وهذا  ذلك.  يف  الحضارة  أو 

األمر تماًما مهنة الطبيب؛ فقد تخوض األغلبّية العظمى من األطباء يف تخصصات دقيقة ترتبط أساًسا بأعضاء جسم اإلنسان أو بأجهزته 

28 ال يمنع ذلك من وجود استثناءات قبل العرص الحديث، وقد تكون مقدمة ابن خلدون )ت 808 هـ/ 1406م( من أفضل األمثلة عىل ذلك.

29 Arnold Toynbee, A Study of History (oxford: oxford university press, 1987).

30 يف سياق الحديث عن القرآن، لعل الفرق بني الرتكيز عىل أحداث التاريخ الجزئية )وهو ما تقوم به أغلب دراسات التاريخ( ودراسة التاريخ العاملي يذّكرنا بحديث الله مع املالئكة 
عند خلق اإلنسان؛ فعندما أخرب الله املالئكة أنه ")جاعل يف األرض خليفة("، تساءلت املالئكة: )أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك(، 
فرّد الله: )إين أعلم ما ل تعلمون(، القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية 30. قد نرى هنا الفرق بني النظرة الجزئية إىل األحداث املتمثلة يف سؤال املالئكة وهي النظرة التي تسيطر علينا 
أيًضا الهتمامنا املستمر باألحداث اآلنية، والنظرة الكلية لصريورة تاريخية كربى قد تخفيها تلك األحداث نفسها إذا لم يجِر التحليق فوقها بالصورة التي يقوم بها التاريخ العاملي. يف هذه 

الرسدية، تسعى دراسة التاريخ العاملي إىل البحث يف ذلك الجزء من علم الله الذي أظهره لنا من خالل مغامرة اإلنسان عىل األرض طوال آالف من السنني خلت.

31 لبعض تعريفات World History، انظر: 
Mazlish, "Comparing Global History to World History,"

والتعريف الذي تعرضه هذه الورقة للتاريخ العاملي هو تعريف جمعية التاريخ العاملي )املشار إليها سابًقا( له. بشأن ذلك التعريف، انظر موقع الجمعية عىل شبكة اإلنرتنت: شوهد يف 
3/12/2014، عىل الرابط:

http://www.thewha.org/about-wha/what-is-world-history/

http://www.thewha.org/about-wha/what-is-world-history/
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الحيوية، غري أّن دراسة الجسم بالكامل ال غنى عنها يف أي دراسة جادة للطب، إذ ال يمكن للطبيب أن يتعامل مع أي عضو يف الجسم 

بأي  أطباء غري متخصصني  الحاجة إىل  به. كما تستمر  إليه بوصفه جزًءا من كّل، حتى وإن تخصص  ينظر  بذاته وال  قائم  أنه عضو  عىل 

عضو من أعضاء الجسم ولكنهم قادرون عىل النظر إليه كوحدة واحدة، وهو ما يشبه نظرة بعض مؤرخي التاريخ العاملي إىل التاريخ البرشي.

وكما نّوهنا سابًقا، فإّن الحاجة إىل دراسة التاريخ العاملي تزيد يف عرصنا الحارض، فهي توجد الُبعد التاريخي للروابط العاملية الحالية. 

وهذه الروابط ال مفر منها اآلن؛ فعالم اليوم يفرض عىل الدول والحضارات أن تؤّثر بعضها يف بعض وتتأثر بعضها ببعض، وأن تعيد قراءة 

تاريخها القومي عىل أنه جزء من تاريخ أكرب، تماًما كما ينظر رائد الفضاء املنتمي إىل جنسية ما إىل كوكب األرض عىل أنه كوكبه، وال يرى 

فيه دولته فقط، وهي قد ال تظهر له أصاًل. واألمر ال يحتاج بالطبع إىل إعادة النظر يف صدقية املعلومات و"الحقائق" التاريخية التي تكون 

خاضعًة دائًما إلعادة النظر من جانب املؤرخ، ولكنه يحتاج إىل إعادة فهم تلك املعلومات وتسكني تلك الحقائق يف سياق أوسع، بناًء عىل 

فهم مختلف لتعريف السياق الزمني واملكاين للظواهر التاريخية.

العاملي تساعد عىل  التاريخ  أّن دراسة  ؛ ذلك  تربوية كبرية  فائدة  لها  فإّن  العاملي مهمًة بحكم مضمونه،  التاريخ  وإذا كانت دراسة 

وتحديد  واالختالفات،  التشابهات  بني  التمييز  عىل  القادر  املقارن  للتفكري  كبرية  فرصة  توفر  فهي  التاريخي،  التفكري  عىل  القدرة  تنمية 

كما  واسع.  زمني  نطاق  عىل  التغري  ومالحظة  الكربى،  التاريخية  واألحداث  الحضارية  االحتكاكات  دراسة  خالل  من  والنتيجة  السبب 

التمييز  مهارات  تنمية  يف  وتساهم  أهميًة،  أقل  هو  وما  العاملي  التاريخ  تطور  يف  مهم  هو  ما  بني  التمييز  عىل  تساعد  التاريخ  دراسة  أّن 

مؤرخ  كّل  نظرة  باختالف  تختلف  التي  العملية  وهي   ،Periodization التحقيب  عملية  ُيسّمى  ما  )أي  التاريخية  والحقب  األفكار  بني 

الحضارية  الطفرات  بني  التمييز  خالل  من  وذلك  تاريخية(،  حقب  إىل  التاريخ  تقسيم  عملية  عليه  تقوم  أن  يجب  الذي  األساس  إىل 

كانت  التي  والحقب  واألفكار  ناحية،  من  للبرش،  التاريخي  التطور  أو  اإلنساين  الفكر  يف  جديدًة  اتجاهات  دشنت  التي  واالقتصادية 

العام  النظري  التفكري  العاملي عىل  التاريخ  دراسة  تساعد  وأخريًا،  أخرى.  ناحية  أفكاًرا جديدة، من  لو قدمت  قبلها، حتى  ملا كان  امتداًدا 

الذي يتجاوز األحداث اآلنية ويوسع السياق الذي ُيستخدم لفهم أبعاد كل ظاهرة تاريخية)32). كل ذلك مرشوط بأن يقوم عىل تدريس 

متخصصني  أساتذة  جانب  من  العاملي  التاريخ  تدريس  تجربة  إّن  به.  متخصًصا  يكن  لم  وإن  جيًدا،  عليه  متدرب  معلٌم  العاملي  التاريخ 

بتاريخ دول قومية أو مناطق جغرافية فقط، ومن دون أّي تدريب عليه كحقٍل مستقل ذي منهاجيات مختلفة، قد أثبتت عدم قدرة هذا 

املرجّوة من دراسته)33). التاريخ عىل تحقيق االستفادة 

إّن دراسة التاريخ العاملي ليست باملهمة السهلة؛ فهي تحتاج بالفعل إىل عقل قادر عىل هضم كمٍّ ضخم من املعلومات، ومن ثم نْظم 

التاريخية العاملية، من أجل الوصول إىل  تلك املعلومات بطريقة ُتظهر األثر واألثر املتبادل بني األحداث الكربى التي أثرت يف الصريورة 

تعميمات حول دينامية التطور التاريخي)34). يقوم املؤرخ بذلك من دون الخوض يف تفصيالت جزئية ألّن الخوض يف تلك التفصيالت هو 

من عمل املؤرخ املهتم بتاريخ أحداث بعينها. بمعنى آخر، يحتاج مؤلف التاريخ العاملي إىل النظر إىل تاريخ العالم، أو حتى إىل أي ظاهرة 

العام ورؤية مداخلها  تتبع تخطيطها  الكبرية ويستطيع  الذي يحلق فوق مدينة ما، فريى مبانيها وشوارعها  الطائر  تاريخية يدرسها، نظرة 

ومخارجها املختلفة، عىل الرغم من أنه ال يستطيع، يف الوقت نفسه، رؤية بعض التفصيالت، وذلك ال يقلل بالطبع من قدرة املؤرخ عىل 

32 Montserrat Marti Miller and Peter N. Stearns, "Applying Cognitive Learning Approaches in History Teaching: An Experiment in a World History Course," The 
History Teachers, vol. 28, no. 2 (1950), pp. 183-204; Patricia Lopes Don, "Establishing World History as a Teaching Field: Comments from the Field," The History 
Teacher, vol. 36, no. 4 (2003), pp. 505-525.

33 Ibid,. p.507; Jacqueline Swansinger, "Preparing Student Teachers for a World History Curriculum in New York," in The History Teacher, vol. 43, no. 1 (2009), p. 88.

34 وبحسب ماكنيل، فإّن كثريًا من املؤرخني يعزفون عن دراسة التاريخ العاملي لتعميماته التي يمكن رفضها. يرفض ماكنيل هذا الرأي، مؤكًدا أّن ذلك التاريخ يعتمد عىل املصادر والحجاج 
.).McNeill, "A Defense of World History," p. 81( والربهنة عىل فرضيات وخالفه، مع األخذ يف الحسبان أن "الدليل" مفهوم مختَلف فيه بطريقة ال تقترص عىل التاريخ العاملي
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رؤية التفصيالت، لكن ذلك يعني أنه يف لحظة خوضه يف تلك التفصيالت لذاتها، ال يغدو باحًثا يف التاريخ العاملي بحسب تعريفه هنا)35). 

طبًعا، ال يعني ذلك أنّ املشتغل بالتاريخ العاملي هو يف حقيقة األمر فيلسوف تاريخ؛ ففي حني يفكر فيلسوف التاريخ بشكل أكرث تجريًدا 

إىل  نفسه  الوقت  يف  يسعى  ولكنه  مستمرة،  بصفة  الكربى  األحداث  إىل  العاملي  التاريخ  مؤرخ  يشري  التاريخية،  األحداث  إىل  إشارة  وأقل 

نظمها بصورة منطقية )من وجهة نظره، بالطبع( ُتظهر العالقات بينها يف إطار صريورة تاريخية كربى.

له من فوائد معرفية ومنهجية وتربوية.  ملا  التاريخي،  التخصص  بذلك  تبدأ االهتمام  العربية أن  للجامعات  ينبغي  بسبب ذلك كله، 

عىل أن ال ُيرتك املجال لسيطرة تحيزات حضارية معّينة عىل كتابة التاريخ العاملي، وأن يقترص دورنا عىل ترجمة تلك الدراسات بتحيزاتها 

الظاهرة واملسترتة من دون أن يكون لنا القدرة عىل التفاعل معها من الجانب العلمي. ويتطلب اهتمام الجامعات العربية بهذا التخصص 

وذلك  به،  املتخصصة  العربية  العلمية  الدوريات  اهتمام  تعزيز  ينبغي  كما  عنه.  والكتابة  فيه  البحث  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 

األبحاث يف ذلك  تمويل مشاريع  العلمية  لألبحاث  املمولة  الجهات  ينبغي عىل  ومنظوًرا. كما  تتناوله موضوًعا  ملقاالت  كاملة  أعداد  بإفراد 

التخصص، وتقديم جوائز للمهتمني به؛ فمشقة كتابة تاريخ عاملي يجب أن تقاَبل بتثمني وتقدير مناسبني)36)، هذا إن أردنا أال نتخلف يف 

هذا املجال كما فعلنا يف مجاالت أخرى كثرية.

أمناط دراسة التاريخ العاملي

تتعدد طرق دراسة التاريخ العاملي وأنماطها. وكما أوضحنا من قبل، فإنّ دراسة التاريخ العاملي ال تعني بالرضورة كتابة تاريخ البرش بكامله 

يف إطار نظرية ما؛ فإذا كان هذا هو املطلوب، نكون يف صدد الحديث عن حقل معريف مستحيل االستمرار. إّن يف إمكان أّي دراسة تاريخية 

ا، ووّسعت من حدود السياق املكاين والزماين املبارش للظواهر التاريخية. وهذا ما يجعل  أن تصبح جزًءا من التاريخ العاملي إذا تبّنت منظورًا عامليًّ

دوريات التاريخ العاملي قادرًة عىل االستمرار، وهي دوريات تقوم عىل دراسات تاريخية جزئية تتناول منطقًة جغرافيًة ما، أو حقبًة تاريخيًة معّينًة 

أو حضارًة بعينها)37)، ولكنها تّتسم بما ُعرض هنا من تناول ملوضوعاتها من خالل مقاربة عاملية التوجه، والسعي لتسكني تلك الدراسة ذات 

املوضوع الجزيئ يف إطار ما هو معروف عن تاريخ العالم يف حقبة زمنية ما. بناًء عىل ذلك، يعرض القسم التايل من هذه الورقة لنمٍط من أنماط 

دراسة التاريخ العاملي، وهو نمط أحسب أنه غري موجود يف الدراسات التاريخية العربية، القليلة أصاًل واملهتمة بذلك التاريخ.

التاريخ العاملي وتاريخ األشياء

يهدف هذا القسم من الورقة إىل التعريف بنمٍط غري تقليدي إىل حدٍّ ما يف كتابة التاريخ بصفة عامة، حيث ُيدرس من خالل دراسة 

التاريخ  لدراسة  صالحية  أكرث  فإنه  واملناطق)38)،  والحضارات  الدول  تاريخ  لدراسة  يصلح  النمط  هذا  أنّ  من  الرغم  وعىل  ما.  يشٍء  تاريخ 

العاملي ألسباب سوف يتم التطرق إليها.

35 من وجهة نظر بعضهم، فإنّ النظر إيل األرض من الفضاء الخارجي – وهو تطور حدث يف القرن العرشين – يساعد عىل ترسيخ هذه النظرة إىل الكرة األرضية ككيان واحد يمكن 
كتابة تاريخه من دون تقسيمات عىل أسس جغرافية أو قومية. انظر:

Mazlish, "Comparing Global History to World History," p. 390.

36 أطلق بعض مؤرخي الغرب هذه الدعوة منذ أكرث من ثالثني سنة. انظر:
T. E. Vadney, "World History as an Advanced Academic Field," pp. 209-223.
ويبدو أنها آتت ثمارها، كما تدل الدوريات املتخصصة بالتاريخ العاملي، واملقاالت العلمية التي تنرش عنه، واملؤتمرات التي تهتم به، والدرجات العلمية التي تقدم فيه كتخصص مستقل، 

إضافًة إىل تزايد أعداد الوظائف الجامعة للمتخصصني به، عالوًة عىل تأسيس املراكز املتخصصة.

37 بشأن مثال جيد عىل ذلك، انظر مقالة مارشال هدجسون عن وضع الحضارة اإلسالمية )بتجلياتها املتعددة( يف سياق التاريخ العاملي:
Marshall G. S. Hodgson, "The Role of Islam in World History," International Journal of Middle East Studies, vol. 1, no. 2 (1970), pp. 99-123.

38 يف سنة 7519، نرش املؤرخ األمرييك ريتشارد بوليت Richard Bulliet كتاًبا بعنوان: الجمل والعجلة،
Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel (New York: Columbia University Press, 1990).
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تاريخ  دراسة  خالل  من  التاريخ  كتابة  يف  تنطلق  التي  الدراسة  بأنها  األشياء  تاريخ  خالل  من  التاريخ  دراسة  نمط  تعريف  يمكن 

يشء ما، كسلعة غذائية أو صناعية، أو حتى ظواهر اجتماعية كالهجرات وإىل ما هنالك؛ فبداًل من دراسة التاريخ من خالل الرتكيز عىل 

أشخاص أو مجموعات أو حضارات أو دول، كما هو سائد يف الدراسات التاريخية، ُيدرس ذلك كله من خالل دراسة يشء معنّي، قد يكون 

ا أو غري مادي. وليس املقصود هنا دراسة تاريخ اليشء نفسه؛ فباإلشارة إىل الدراسة املذكورة سابًقا واملتعلقة بالزجاج، يمكن التفريق  ماديًّ

الدراسة األوىل تحت ما ُيسّمى  تندرج  الزجاج.  تاريخ  )العاملي هنا( من خالل دراسة  التاريخ  الزجاج" ودراسة عن  بني دراسة عن "تاريخ 

History of Commodities، أي تاريخ السلع، بينما تندرج الثانية تحت التاريخ العاملي لتبّنيها منظوره وعدم التزامها بحثًيا بحدود دولة أو 

حضارة معّينة )قارن ذلك بعنوان دراسة مثل "الزجاج يف الحضارة املرصية القديمة"، مع عدم خروج تلك الدراسة عن حدود تلك الحضارة 

ولو من باب املقارنة()39).

من  أنماط  وهذه  واملناطق  للدول  العابر  بالتاريخ  باالهتمام  األشياء  تاريخ  بدراسة  الحديث  االهتمام  التاريخ  داريس  بعض  ويربط 

الثقايف)Cultural History (40؛ فنمط دراسة  بالتاريخ  العاملي، كما رأينا، إضافًة إىل االهتمام  بالتاريخ  التاريخ يراها بعضهم وثيقة الصلة 

التاريخ من خالل األشياء يتجاوز بطبيعته حدود الدول واألقاليم واملناطق. واألشياء إذا بلغت قيمة ما يف مكان معنّي، يجري غالًبا تبّنيها 

يف أماكن أخرى، حتى ولو لم تحتل املكانة عينها وال يشء يمنع أن تحتل حتى مكانة أكرب يف مكان جديد غري مكان نشأتها. ولنا يف كثري 

نفسه، حدود  القديم  العالم  معينة، تجاوزت، حتى يف  وأقاليم  بدول  ارتبط ظهورها  وإن  أمثلة جيدة عىل ذلك، فهي  الغذائية  السلع  من 

الزجاج: تاريخ عاملي، عىل  السائدة بطريقة ما؛ ففي  الثقافة  التأثري يف  أّن تلك األشياء استطاعت  اإلقليمية وأصبحت سلًعا عامليًة. كما 

أهمية  تجلت  وقد  العلمية.  والطريقة  الحديث  العلم  بتطور  الزجاج  استخدامات  يف  الطفرة  ارتبطت  كيف  الدراسة  تناقش  املثال،  سبيل 

الزجاج باخرتاع التلسكوب الذي مّكن البرش من رؤية األشياء البعيدة جًدا، ثم امليكروسكوب الذي مّكن البرش من رؤية األشياء الصغرية 

جًدا. بل كان الزجاج وال يزال أداًة ال غنى عنها يف التجارب العلمية لعدم تفاعله مع كثري من املواد الكيميائية، وهو من ثّم مادة مثالية 

كثري  بتحدي  معروف،  هو  كما  وغريهما(،  وامليكروسكوب  التلسكوب  اخرتاع  )أي  كله  ذلك  ارتبط  وقد  وغريها.  االختبار  أنابيب  لصناعة 

من املوروثات واألساطري التي كبلت العقل الغريب قروًنا طويلًة. بل إن الزجاج قد مكن األوروبيني أيًضا من إطالة الفرتة اإلنتاجية يف حياة 

)أول طبعة للكتاب صدرت عن دار نرش جامعة هارفرد ثم صدرت طبعته األخرية املذكورة عن دار نرش جامعة كولومبيا(. يناقش بوليت يف هذه الدراسة كيف حّل الجمل محّل العجلة يف 
ا من وسائل النقل األخرى. وقد مّكن ذلك عرب الصحراء من التواصل مع الحضارات املجاورة  الرشق األدىن القديم نظرًا إىل مالءمته طبيعة املنطقة الصحراوية، ولكونه أجدى اقتصاديًّ

يف الشمال قبل ظهور اإلسالم، كما مّكن العرب املسلمني من بناء إمرباطورية ضخمة بدًءا من القرن السابع امليالدي.

39 ينطبق هذا عىل دراسة املسترشق الفرنيس موريس لومبارد عن صناعة النسيج يف العالم اإلسالمي يف القرون اإلسالمية الوسطى:
Maurice Lombard, Les textiles dans le monde musulman du VIIe au XIIe siècle ([s. l.]: [s. n.], [s. d.]).
فعىل الرغم من االمتداد الواسع للعالم اإلسالمي يف ذلك الوقت، فإّن لومبارد لم يسَع ولم يّدع السعي لكتابة تاريخ عاملي من خالل دراسة أصناف النسيج املستخدم يف العالم اإلسالمي 
حينئذ وتطور صناعتها. كما ينطبق اليشء نفسه عىل بعض كتابات الرحالة املسلمني وغري املسلمني بشأن بعض األشياء يف مناطق زاروها )وقد تفضلت اللجنة العلمية لدورية أسطور 
باإلشارة إىل دراسة لومبارد وبعض مساهمات الرحالة املسلمني(. فدراسة التاريخ العاملي، كما قد يكون واضًحا اآلن، تتطلب قدرًا من الوعي بحيث ال ينشغل املؤرخ بتاريخ اليشء يف 
حد ذاته، بقدر انشغاله بالخروج من دراسة ذلك التاريخ بنتائج تساهم يف فهم صريورة التاريخ العاملي. بعبارة أخرى، كانت دراسة لومبارد حول املوضوع نفسه ستختلف لو أنه قصد كتابة 
تاريخ عاملي من خالل دراسة صناعة النسيج يف العالم اإلسالمي يف تلك القرون. ولكن، كما نوّهنا من قبل، يقوم هذا الرأي عىل أساس تعريف معنّي للتاريخ العاملي، وهو بالتأكيد ليس 

ملِزًما إال ملن يقبل االلتزام به.

40 انظر:
Sven Beckert, "Review of Glass: A World History," H-Net Review, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=18971.
 Empire of Cotton: A وهو أستاذ تاريخ بجامعة هارفرد األمريكية الشهرية – كتاًب بعنوان إمرباطورية القطن: تاريخ عاملي – Sven Beckert ومن املتوقع أن يصدر لسفن بيكرت
Global History يف كانون األول/ديسمرب 2014. وكان كتاب عن القطن كسلعة عاملية قد صدر سنة 2009 بعنوان عالم الغزل: تاريخ عاملي لألنسجة القطنية، من سنة 1200 
إىل سنة The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850 ،1850. ويرى مؤلفا الدراسة أنّ القطن كان ربما أول سلعة تصل إىل العاملية بحق. 
 Religion and Trade: 1900 وقد صدر حديًثا، وبالتحديد يف أيلول/سبتمرب 2014، كتاب بعنوان الدين والتجارة: التبادلت عرب الثقافية يف التاريخ العاملي، من عام 1000 إىل
Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900 ملجموعة من املؤلفني. تناقش فصول الكتاب املختلفة تأثري التجارة يف عملية التبادل الثقايف بني الشعوب )هنا 
شعوب البحر املتوسط واملحيطني الهندي واألطليس خالل األلفية امليالدية الثانية(، ونظرة كل شعب إىل "اآلخر" الغريب واملختلف. كما تويل فصول الكتاب تطور العالقة بني الدين 

ا. والتجارة، والكيفية التي أثر كل منهما بها يف اآلخر اهتماًما خاصًّ

https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=18971
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اإلنسان، إذ كان الخرتاع النظارات الطبية أثر ضخم يف قدرة العمالة املتوسطة العمر عىل االستمرار يف العمل ربما عقدين أو ثالثة عقود 

إضافية. كما ساهم تطوير صناعة الزجاج واملرايا يف تطور مفهوم الفردية Individualism خالل الطفرة التي حدثت يف صناعته بعد خروج 

أوروبا من قرونها الوسطى. وأخريًا، ارتبط تطور الفن نفسه بتطور صناعة الزجاج، إذ أّثر استخدام املرايا عىل نطاق واسع يف تطور ما ُيسّمى 

"املنظور" Perspective يف الفن الحديث، بمعنى الرسوم الثالثية األبعاد التي هي انعكاس ملا تراه العني البرشية يف املرآة. وبناء عىل ذلك 

كله، يصل مؤلفا تلك الدراسة عن الزجاج إىل نتيجة مفادها أّن النهضة العلمية الحديثة يف أوروبا قد ارتبطت بتطوير الزجاج واستخدامه 

بصورة واسعة ومبدعة.

خالل  من  الحديثة،  الحضارات  يف  أو  القديمة  الحضارات  يف  سواء  الثقايف،  التشكل  بعملية  أخرى  أشياء  ارتبطت  كيف  يخفى  وال 

التجارة العابرة للقارات. يمكننا أن نذكر مثااًل لذلك الحرير وإنتاجه يف الصني، ونقله عرب قارة آسيا املرتامية حتى أوروبا، أو التوابل وإنتاجها 

يف الهند وجنوب رشقي آسيا، ونقلها عرب القارة نفسها من خالل طرق مختلفة حتى أوروبا. ويمكننا أن نذكر أيًضا النب وكيف اسُتقبل بطرق 

مختلفة يف العالم، وارتباط ذلك االستقبال بالثقافات املختلفة، بل وحتى بالدين، كما حدث يف الدولة العثمانية يف القرن السابع عرش، حني 

جرى حظره. وهناك البخور واللبان وإنتاجهما يف اليمن وغريه من البلدان، ونقلهما إىل اإلمرباطورية الرومانية واستخدامهما يف الطقوس 

بطرائق  بها  وتأثرت  العالم  ثقافات  استقبلتها  عامليًة  املناطق وأصبحت سلًعا  أخرى معارصة تجاوزت حدود  أشياء  إىل ذلك  الدينية. تضاف 

متعددة. ومن ذلك، األقراص الطبية التي تمّكن املرأة من تجنب الحمل، وما كان لذلك من أثر ثقايف بل وفلسفي تولت الكتابات الفكرية 

نفسها كفرد  إىل  نظرتها  بل ويف  املجتمع،  التحكم يف جسدها وتحديد موقعها يف  املرأة عىل  قدرة  املختلفة يف  وآثاره  أبعاده  دراسة  النسوية 

وعضو يف ذلك املجتمع، ونظرة املجتمع نفسه إليها.

نذكر هنا دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء باعتبارها نمًطا من أنماط التاريخ العاملي. لذلك، فإّن األشياء التي تهمنا هنا 

هي تلك التي استطاعت تجاوز حدود اإلقليمية لتصبح قادرًة عىل التأثري والتأثر بما يحدث يف ما وراء ذلك اإلقليم، وربما عىل نطاق العالم 

كله. فما مزايا هذه النوعية من الدراسات كنمط لدراسة التاريخ العاملي؟

مزايا دراسة التاريخ العاملي من خالل تاريخ األشياء

الدارس  وإىل  املتخصص،  املؤرخ  إىل  الفوائد  من  الكثري  تقديم  عىل  قادر  األشياء  تاريخ  خالل  من  العاملي  التاريخ  دراسة  نمط  إّن 

الحديث للتاريخ والساعي إىل أن يكون مشارًكا يف إنتاج املادة التاريخية بداًل من كونه متلٍق لها فحسب، إضافًة إىل عرض التاريخ بصورة 

ممتعة وشيقة للقارئ املهتم وغري املتخصص. وهذه بعض مزايا هذا النمط من دراسة التاريخ:

ӵӵ تنمية املهارات اإلبداعية: إنّ قدرة دارس التاريخ عىل تحديد يشء ما يمكن أن يكون محورًا لدراسة تاريخية إقليمية أو عاملية تتطلب قدرًا كبريًا من

التفكري اإلبداعي غري التقليدي. كما أنّ ربط تاريخ تلك املادة بصريورة التاريخ العاملي وبدراسة آثارها الثقافية ،والتي ال تكون واضحة بالرضورة، يحتاج أيًضا 

إىل تلك القدرة عىل التفكري اإلبداعي الذي يستطيع الخروج من األطر التقليدية للرسديات التاريخية املتداولة، والربط بني أمور قد يبدو بعضها غري مرتبط 

ببعضها اآلخر.

ӵӵ تنمية املهارات البحثية: إذا كانت وظيفة املؤرخ جمع املعلومات التاريخية بشأن موضوع دراسته، ثم طرح أسئلة جيدة بغية الوصول إىل إطار يستطيع

نظم تلك املعلومات من خالله بصورة منطقية، فإنّ دراسة التاريخ من خالل دراسة يشء ما توفر له تحدًيا جديرًا بأن يصقل تلك املهارات كلها؛ فذلك النمط 

من دراسة التاريخ يتطلب بطبيعته البحث عن معلومات تتعلق بمادة معينة يف مصادر قد تذكرها بصورة عارضة، ولكنها تشكل يف الوقت نفسه أهميًة كبريًة 

للباحث. يتطلب هذا أن يكون الباحث منفتًحا عىل فكرة توسيع مصادره البحثية وتنويعها. وبما أنّ تاريخ اليشء موضوع الدارسة ربما يكون قد شهد اختالفات 

بّينة بني الحضارات واملناطق املختلفة، فإنّ طرح األسئلة التي تستطيع نظم املعلومات عن ذلك اليشء مًعا يحتاج إىل الكثري من التفكري والصقل. كما أنّ 

ربط ذلك اليشء بتطورات ذات تأثريات عاملية )كما فعلت الدراسة املشار إليها يف شأن الزجاج( يحتاج أيًضا إىل قدر من املعرفة املوسوعية إىل حد ما )وهذه 

املعرفة جزء مهم يف تكوين الباحث الساعي إىل التميز(، والتفكري العميق لرؤية عالقات بني األشياء واألفكار بطريقة قد ال يدركها مؤرخون آخرون أقل مهارًة 
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وحساسيًة تاريخيًة. كما ينمي ذلك النمط من دراسة التاريخ القدرة عىل توظيف معلومة مذكورة يف إطار معنّي ويف سياق جديد تماًما، واستخدامها لدعم طرح 

مختلف. هذه كلها مهارات تميز املؤرخ الجاد واملبدع من غريه.

ӵӵ دراسة بينية عابرة للتخصصات: هذا النمط من دراسة التاريخ يشمل التاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلثني، وما إىل ذلك، مع ما

يتطلبه هذا من معرفة كافية بالنظريات األساسية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية. وقد رأينا يف حالة الزجاج كيف ارتبطت نشأته بتطور العلم والفن والفلسفة 

واإلنتاج املادي. ويف حالة البخور واللبان يف حضارات الرشق األدىن القديمة، تجمع الدراسة عنهما بني التاريخ االقتصادي- االجتماعي متمثاًل يف إنتاجهما 

وأثر ذلك النشاط الزراعي يف املجتمع، إضافًة إىل النشاط التجاري املتمثل يف نقلهما إىل اإلمرباطورية الرومانية، عالوًة عىل طبيعة التفكري الديني والطقوس 

الدينية التي استخدمتهما يف أنشطة تعبدية. إنّ عىل املؤرخ القادر عىل وضع دراسة تاريخية قّيمة من خالل دراسة تاريخ األشياء أن يكون قادرًا كذلك عىل 

استخدام النظريات املتاحة من معارف مختلفة، لدراسة جميع أبعاد موضوع دراسته. وستثبت التجربة للمؤرخ املهتم أهمية تلك املعارف.

ӵӵ مقاومة النظريات الكربى الجاهزة: إنّ نمط دراسة التاريخ من خالل األشياء – إذا افرتضنا موضوعية الباحث – يقاوم ما يطلق عليه النظريات الكربى

grand theories الجاهزة يف فهم التطور التاريخي، مثل النظرة الدينية إىل أحداث التاريخ بوصفها سلسلًة من الخطايا البرشية التي تقابلها محاوالت فداء 

إلهية )ويطلق عىل هذه النظرة اللفظة األملانية Heilsgeschichte(، أو النظرية املاركسية التي ترى يف تطور أنماط اإلنتاج وعالقاته املحرك الرئيس ألحداث 

التاريخ، وغري ذلك من نظريات. وسيقدم هذا النمط للدراسة التاريخية قدرًا جيًدا من املعلومات التي يصعب نظمها يف إطار نظري سابق الصنع من دون 

تعرض تلك املعلومات لعملية يّل واضحة. بعبارة أخرى، يقلص هذا النمط إىل حد كبري من التحيزات واالفرتاضات املسبقة للباحث، بما يف ذلك النظريات 

الكربى التي قد يكون مؤمًنا بها.

ӵӵ تمكني الباحث من رؤية أمثلة حية للتغري: إذا كانت مهمة التاريخ دراسة التغري والتطور، فإنّ دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء تمّكن الباحث من

رؤية مثال حي لذلك التغري، مع أقل قدر من تشتت الذهن. فعىل الرغم من تفكري الباحث املستمر يف ظواهر تاريخية تتجاوز اليشء نفسه، فإنّ مجرد وجود 

يشء ما تتمركز الدراسة حوله يمّكنه من امتالك القدرة عىل متابعة ما قد يطرأ عليه من تغري وتطور، وهو ما يظهر جلًيا يف دراسة الزجاج املشار إليها.

ӵӵ إتاحة الفرصة لدارس التاريخ للقيام بدراسة مقارنة: فكما رأينا، يعزو كاتبا الدراسة عن الزجاج، عىل سبيل املثال، النهضة الغربية الحديثة وتفوقها إىل

قدرة األوروبيني عىل تطوير صناعة الزجاج، وعدم تقدم تلك الصناعة يف مناطق أخرى من العالم، كما كان الوضع عند العرب والهنود والصينيني واليابانيني. 

هنا، كانت املقارنة بني تطور صناعة الزجاج يف تلك الحضارات أساسية يف الوصول إىل تلك النتيجة القوية، التي ما كان للباحثنْي أن َيْجرؤا عىل طرحها من 

دون وجود أدلة قوية مستمدة من تلك الدراسة املقارنة.

ӵӵ ربط املادة بالفكرة: إنّ إحدى أكرب املشكالت التي تعانيها الدراسات التاريخية هي الفصل بني الفكر واملادة إىل درجة افرتاض إمكانية دراسة األفكار

بمعزل عن أي سياق تاريخي بأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وغريها. وإنّ مجرد ربط األفكار باملادة قد يثري حفيظة كثري من داريس التاريخ. 

ودراسة التاريخ تستطيع من خالل دراسة تاريخ األشياء الربط بني املادة والفكر بصورة تلقائية غري مفتعلة، تزيد من قدرة املؤرخ عىل إدراك العالقة املتشابكة 

بني األفكار واملادة. فعىل سبيل املثال، انصب بعض النقد املوّجه إىل الدراسة عن الزجاج عىل عدم مناقشتها األسباب التي أدت إىل تطور صناعة الزجاج يف 

أوروبا، وتوقف ذلك التطور عند حدود معّينة يف مناطق العالم األخرى. فإذا كانت هناك أفكار معّينة أدت إىل ذلك التطور، فلماذا ال يعزى التقدم إىل تلك األفكار 

ال إىل ما نتج منها؟ وهذا السؤال يقودنا، كما هو واضح، إىل اإلشكالية الفلسفية الخاصة بأسبقية املادة عىل الفكرة أو العكس.

ӵӵ .توفري مادة أولية ألجيال لحقة من املؤرخني: إنّ مجرد دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء توفر مادة أولية ثرية ألجيال الحقة من املؤرخني

فكما هو معروف، ال يمكن للمؤرخ أن يفصل نفسه تماًما عن تحيزاته التي يفرضها عليه سياقة الزمني واملكاين، مهما يكن عىل وعي بتلك التحيزات، ومهما 

يتمتع من موضوعية؛ فال فكاك أصاًل لهذا الوعي ولهذه املوضوعية عن السياق الذي يعرِّفهما. كما أنّ أي مؤرخ متأثر بالسياق الذي يعيش فيه، سيلتفت إىل 

أمور ويهمل أمورًا أخرى، وسيلقي الكثري من الضوء عىل جوانب ويخترص يف تناول غريها، وسيسترشف إمكانات املستقبل حسبما يزوده سياقه من معلومات 

وأدوات نظر. ويف وسع األجيال التالية للمؤرخني استلهام الكثري بشأن ذلك السياق من مجرد مقارنة األشياء التي اختارها مؤرخ هندي، عىل سبيل املثال، 

لتكون مادًة يدرس تاريخ العالم من خاللها. ويصدق ذلك عىل مقارنة كيفية دراسة مؤرخ عريب مثاًل للتاريخ العاملي من خالل تاريخ يشء ما، ودراسة مؤرخ 
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صيني للتاريخ نفسه من خالل اليشء عينه. وستكون االختالفات مهمًة وداّلًة عىل الرغم من كون الدراستني تتناوالن اليشء ذاته. هنا تصبح املصادر الثانوية 

للتاريخ هي نفسها مصادر أولية مهمة وثرية يف مرحلة الحقة.

ӵӵ بالنسبة periodization "فتح آفاق جديدة: إّن نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء ربما يفتح آفاًقا جديدًة أمام املؤرخ للنظر يف مسألة "التحقيب

إىل التاريخ العاملي، إذ من املمكن أن ُتظهر تلك الدراسة مجموعًة معّينًة من أنماط التفكري والسلوك البرشيني اللذين يميزان حقبًة تاريخيًة معّينًة ال تتقاطع 

بالرضورة مع أحداث تاريخية كربى، ُتعترب دائًما فاصلة بني حقبتني تاريخيتني مثل سقوط اإلمرباطورية الرومانية يف القرن الخامس امليالدي، وهو حدث 

يعكس املركزية الغربية يف تحقيب التاريخ العاملي.

ӵӵ تعّذر الوصول إىل تعميمات: قد تنتهي دراسة للتاريخ العاملي من خالل دراسة تاريخ يشء ما إىل نتيجة مفادها أن الخصوصيات الحضارية تجعل

رًا. بعبارة أخرى، ربما تشكل تلك الدراسة تحدًيا لألساس الذي تقوم  الوصول إىل تعميمات عن الصريورة التاريخية للحضارات اإلنسانية جميعها أمرًا متعذَّ

عليه فكرة التاريخ العاملي. ويف حني يبدو ذلك مزعًجا يف ضوء ما قد سبق ذكره هنا عن ذلك الحقل التاريخي، فإّن دراسة التاريخ بصفة عامة تزداد قيمًة بقدر 

اتسامها بالروح النقدية والتفكري املستقل عن أي أفكار مسبقة أو مسلمات متوارثة. هذا التفكري النقدي والتحدي الدائم للمسلمات هما اللذان يؤديان إىل 

تطور أي علم، بما يف ذلك التاريخ. ولذلك، فإّن نتيجًة كهذه ال تؤدي بالرضورة إىل نتيجة سلبية يف ما يخص التاريخ العاملي، ولكنها قد تؤدي بمؤرخيه إىل 

إعادة النظر يف ترابط الظواهر التاريخية، وكيف يمكن لها أن تكون أجزاء من صريورة تاريخية إنسانية واحدة.

ӵӵ متعة اكتشاف أشياء جديدة: يوفر نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء متعًة خاصًة، سواء للقائم عليها أو لقارئ التاريخ؛ فمن الصعب يف مثل

هذه الطريقة من طرائق دراسة التاريخ التنبؤ بكثري من النتائج، واملفاجآت التي قد توجه الدراسة يف مناٍح غري متوقعة تجعل الباحث دائماً يف انتظار اكتشاف 

ما. ففي الدراسة املتعلقة بامللح، عىل سبيل املثال، نجد أّن امللح كانت له قديًما أهمية تتجاوز إىل حد بعيد أهميته يف الوقت الحارض؛ فقد كان "التمليح" من 

الطرق القليلة املتوافرة لحفظ الطعام – اللحوم واألسماك عىل وجه الخصوص – قبل اخرتاع وسائل التربيد الحديثة، ولذلك ارتبط بإنتاج الطعام، وأّثر يف تطور 

حاسة التذوق لدى اإلنسان، كما ارتبط بالتجارة الدولية الخاصة بمجموعة من األطعمة الرسيعة الفساد. لقد كان امللح، الرخيص الثمن اآلن، سلعة نفيسًة 

إىل حد كبرٍي. وعندما تبدأ دراسة ما بمعلومة تارخية كهذه، فإنها تشد انتباه القارئ فورًا ليبدأ مالحظة عملية التطور التي حدثت لصناعة امللح حتى أصبح اآلن 

سلعًة متوافرًة بكرثة وسهلة املنال.

سلبيات محتملة لنمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء

ال تخلو أّي منهاجية لدراسة موضوع من املوضوعات من سلبيات محتملة، تحتاج من الباحث إىل قدر كبري من الوعي حتى يتجنب 

تأثرياتها يف متانة بحثه. وال يخفى أّن بعض مميزات نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء، تنطبق أيًضا عىل أنماط أخرى من كتابة 

التاريخ. ولكن ال يمنع ذلك من تميز النمط بقدرته عىل خدمة هذه األغراض مجتمعًة. بيد أنّ ذلك الوقت نفسه ال ينبغي أن يرصف االنتباه 

عن حدود ذلك النمط من الدراسة التاريخية وإمكاناته، وعن بعض املخاطر التي قد تؤدي إليها إذا غفل الباحث عن حقيقة أّن الحياة 

البرشية أعقد من أن ُتختزل إىل يشء واحد أو إىل غرض ما. لذلك، ومن باب تقديم عرض متوازن لهذا النمط من دراسة التاريخ، وجب 

التنويه ببعض سلبياته املحتملة.

العاملي، هي  التاريخ  التاريخ من خالل دراسة تاريخ يشٍء ما كنمط لدراسة  األوىل واألهم، يف ما يخص دراسة  النقطة السلبية  لعّل 

عدم مناسبتها لألبحاث القصرية، كاألوراق العلمية األكاديمية أو مشاريع التخرج يف الجامعات؛ فمجرد كتابة مرشوع أي دراسة تنتمي إىل 

هذا النمط يحتاج إىل قدر من البحث أكرب من املعتاد، إذ يتعنّي أن يتأكد الباحث من وجود مادة كافية ملرشوعه. وكما ذكرنا، فإن املصادر 

يف مثل هذه النوع من الدراسات ليست بالرضورة معروفًة، وإن كان الباحث عىل معرفة ببعضها يف ما يخص حضارة بعينها، فهو ال يعرف 

بالرضورة ما هو متاح منها يف ما يخص الحضارات األخرى.

النقطة السلبية الثانية مرتبطة نوًعا ما باألوىل، وهي أنّ هناك دائًما خطورة عدم القدرة عىل االنتهاء من الدراسة التاريخية يف وقت 

محدد، نظًرا إىل عنرص املفاجأة الحارض دوًما يف هذا النمط من دراسة التاريخ التي قد تنحو بالبحث إىل مناح لم يتوقعها الباحث من قبل. 
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أو  ما،  نوًعا  املرنة  الزمنية  الفرتة  ذات  األكاديمية  األطروحات  أكرب  بصورة  تالئم  التاريخية  الدراسات  من  النوعي  هذه  مثل  فإن  ولذلك، 

التاريخية إىل طالب  النمط من الدراسة  الفردية أو الجماعية. بيد أنّ هذا ال يمنع من تقديم ذلك  البحثية الطويلة األمد، سواء  املشاريع 

عن  والبحث  للحضارات،  أو  للدول  عابرة  تاريخية  لدراسة  محوًرا  يكون  ألن  يصلح  يشء  يف  الطالب  تفكري  فمجرد  الجامعيني،  التاريخ 

مجموعة مبدأية من املصادر الصالحة لكتابة تاريخ ما من منظور ذلك اليشء، هو تمرين ذهني وبحثي مفيد يف حد ذاته.

تتمّثل النقطة السلبية الثالثة يف خطورة املبالغة؛ فقد يبالغ الباحث إما يف قيمة اليشء موضوع الدراسة، وإما يف مدى تأثري ذلك اليشء 

يف الصريورة التاريخية. فكما ذكرنا يف نقد أطروحة ارتباط النهضة األوروبية الحديثة بتطور صناعة الزجاج يف أوروبا، تبالغ الدراسة يف تأكيد 

صناعته،  تطوير  عىل  األوروبيني  قدرة  بأسباب  والخاصة  األهم  األسئلة  بإسهاب  تتناول  وال  الدراسة(  موضوع  ألنه  )ببساطة  الزجاج  دور 

وفشل غريهم يف ذلك. ينطبق اليشء نفسه عىل دراسة امللح؛ فلنئ كان امللح قد أدى دوًرا يف تشكيل الخريطة السياسية يف بعض مناطق 

التأثري يف  آنذاك بدورها يف  البحث عن أسباب أخرى ساهمت  الباحث بعدم السعي إىل  العالم يف وقت ما، فإنّ الرتكيز عىل امللح قد يغري 

العالقات السياسية بتلك املناطق.

لعل هذه هي السلبيات األهم يف ما يخص دراسة التاريخ من خالل األشياء كنمط من أنماط دراسة التاريخ العاملي، بيد أنها ال تحتاج 

إىل أكرث من الدعم املؤسيس، كما ذكرنا من قبل وذلك حتى يتوافر للباحث الوقت واملال للبحث عن املصادرة املفيدة، وإىل حس تاريخي 

 mono-causal explanations السبب  األحادية  التفسريات  إىل  يشعر،  أن  دون  من  ينحو،  ال  بحيث  الباحث  جانب  من  باستمرار  متقد 

ألحداث التاريخ. بيد أننا إذا وضعنا الفوائد املحتملة لهذا النمط من دراسة التاريخ يف مقابل السلبيات املحتملة، فإننا نجد أن األوىل تطغى 

عىل األخرية، وهذا ما يجعل النمط بصورة عامة نمًطا جديًرا باالهتمام.

كما أننا قد نوسع من مجال تاريخ األشياء نفسه بحيث ال يتعامل بالرضورة مع أشياء مادية فقط، إذ ليس ثمة ما يمنع ذلك النمط من 

الدراسات التاريخية من التعامل مع أشياء غري مادية، تكون مرتكًزا لدراسة التاريخ العاملي. ويشمل ذلك ظواهر تتجاوز غالًبا نطاق املناطق 

وأفعااًل  كما  مثاًل،  كالقراءة  حضارية،  أبعاد  لها  فردية  أفعااًل  يشمل  كما  املثال.  سبيل  عىل  الهجرة،  أو  الحروب  أو  كاألوبئة  الجغرافية، 

اجتماعية، كالتمرد مثاًل. وال يعني هذا دراسة التمرد كما مورس أو لم يمارس يف ثقافة بعينها أو حتى من خالل الدراسة املقارنة لثقافتني 

)وإن كانت تلك املقارنة ممكنة إذا تم استخالص نتائج عامة منها تصلح للمساهمة يف فهم التاريخ العاملي(، بل يعني دراسة التمرد بوصفه 

منطلًقا ملساهمة يف دراسة التاريخ العاملي تتبع تطور هذه الظاهرة مع التطور البرشي بصفة عامة، والخروج باستنتاجات عن األثر املتبادل 

بني التمرد كفعل وثقافة واألفكار األخرى التي طورتها التجربة البرشية. وكما هو واضح، تتطلب الكتابة عن التمرد كفعل النظر إىل جوانب 

فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية، وغريها. هنا تصبح دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء بوضوح نمًطا من أنماط 

دراسة التاريخ العاملي)41). وكما أسلفنا، ال تكون الدراسة عاملية إن ُجّزئت عىل أساس الحضارات أو الدول، كأن ُتنَجز يف دراسة عن التاريخ 

إليها جميًعا عىل أساس  التحليق فوق الحضارات كلها، والنظر  العاملي تعني  التاريخ  أو دولة عىل حدة. فدراسة  العاملي دراسة كل حضارة 

الرغم من  التاريخ من خالل األشياء. فعىل  الرغم مما بها من تمايزات. وينطبق اليشء نفسه عىل دراسة  كونها حضارًة برشيًة واحدًة عىل 

حتمية مناقشة تطور معنّي يف عالقة اإلنسان بالزجاج مثاًل يف حضارة بعينها، ال بد أال يفقد املؤرخ قدرته عىل تحليل ذلك التطور كجزء من 

تطور قصة البرش مع الزجاج بصفة عامة، بحيث تكون التأثريات الحضارية املتبادلة عاماًل موحًدا لكل التطورات الخاصة بالزجاج، كيشء 

ُيكتب التاريخ العاملي من خالله.

 Jack Goldstone لعاِلم االجتماع والعلوم السياسية جاك غولدستون Revolution and Rebellion in the Early Modern World 41 وهناك بالفعل كتاب ضخم بعنوان
صادر عن دار نرش جامعة كاليفورنيا سنة 1993.
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خامتة

ا تقّدمه أغلب الجامعات الغربية الكبرية اليوم، وملوضوع التاريخ العاملي  عرضت هذه الدراسة للتاريخ العاملي، بوصفه تخصًصا تاريخيًّ

وأهدافه وفوائده. كما دعت إىل رشوع الجامعات العربية يف االهتمام به حتى يصبح املؤرخون العرب مشاركني يف كتابته، بداًل من أن يظلوا 

متلقني له وحسب، حتى لو كان الهدف من ذلك هو الفهم األفضل للتاريخ العريب نفسه؛ فدراسة التاريخ العاملي ترتبط بالكم املتوافر من 

الدراسات عن املناطق الجغرافية، وهو ما ال يعني فقط أنّ الدراسات الحالية الخاصة بالتاريخ العاملي تعتمد مدى دقتها عىل ما هو متوافر 

من معلومات، بل يعني أيًضا أنّ هناك فرصًة دائمًة إلعادة دراسة التاريخ العاملي حسبما يستجد من دراسات عن مناطق أو حضارات لم 

ُتدرس بالشكل املناسب. هنا تشتبك دراسات املناطق والدراسات القومية للتاريخ من جهة، ودراسات التاريخ العاملي، من جهة أخرى، يف 

عالقة جدلية، حيث تستخدم الدراسات األوىل لتكوين نظرة عاملية، وتستخدم هذه النظرة نفسها ملحاولة فهم بعض األحداث والظواهر 

التاريخية الخاصة بإقليم جغرايف، أو تاريخ حضاري أو عرقي أو وطني معنّي.

كما عرضت الدراسة لنمط من أنماط دراسة التاريخ العاملي، وهو نمط دراسته من خالل دراسة تاريخ يشء ما. وعىل الرغم من أنّ 

الوطني والقومي، فإنّ  التاريخ  بعينها، أو حتى  - لدراسة تاريخ مناطق جغرافية  املبدأ  التاريخية يصلح - من حيث  الدراسة  النمط من  هذا 

مقدار االستثمار املعريف واملادي فيه يجعله أكرب مناسبة ألن يكون موضوًعا لدراسة التاريخ العاملي. يف كل األحوال، يوفر ذلك النمط من 

الدراسة التاريخية مجموعًة من الفوائد عىل املستويني البحثي واملعريف، ولكنه يظل نمًطا واحًدا من أنماط متعددة يجب أن تشرتك جميعها 

يف دراسة التاريخ العاملي، بهدف املساهمة يف اإلجابة عن األسئلة األهم: كيف وصل العالم إىل ما وصل إليه، وأين سيصل بنا هذا املسار؟ 

أي إنّ دراسة التاريخ العاملي تسعى إىل املساهمة يف فهم املايض ويف القدرة عىل التنبؤ باملستقبل يف الوقت نفسه.
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وضــع الدكتــور عزمــي بشــارة للمجلــد 

األّول من الجــزء الثاين من كتــاب "الدين 

 912( تاريخــي"  ســياق  يف  والعلامنيــة 

صفحة، مــن القطع الكبــري(، عنوانا فرعيا 

الصــريورة  والعلمنــة:  "العلامنيــة  هــو 

الفكريــة". وهــو املجلّــد األّول من الجزء 

الثاين من مشوع بحثي يعنى بدراســة 

موضوع "الدين والعلامنية" يف ســياق 

تاريخــي مــن ناحيــة التأســيس النظري 

والتاريخي لدراسته بصورة عامة، منطلًقا 

من الســياق التاريخــي األورويب، وصواًل 

الواليــات  يف  العلامنيــة  تجلّيــات  إىل 

املتحدة وناذج أخرى للمقارنة.

خّصص بشــارة املجلــد األول ملعالجة الصريورة الفكرية والثقافية لنشــوء العلامنية من أصولها األوروبيــة بعملية تأريخ نقدي 

لألفكار، بحيث يعيد هذا التأريخ النظر يف ما هو مألوف من مقاربتها حتى اآلن، وميّكن من فهم الجدلية بني الدين والسياسة يف 

التاريخ األورويب بطريقة مختلفة عاّم هو رائج، ويتيح فهم جذور التفكري العلامين بصورة أفضل، انطالقًا من السياق التاريخي.

يقع املجلد الثاين يف ثالثة أقســام موزّعة عىل ســتة فصول. يتناول القســم األّول النامذج التاريخية ويقارن بينها يف عدد 

مــن الزوايا. ويف القســم الثاين يتنــاول بالفحص والنقد نظريات العلمنــة، وينتقد نقدها أيًضا من خــالل مقاربات تتداخل فيها 

بني العلوم االجتامعية وعلم التاريخ. ويف القســم الثالث يعالج توليد العلمنة لنقيضها ســواء كان ذلك عىل مســتوى عودة 

الديانات التقليدية إىل القيام بدور يف املجال العام أو بنشــوء الديانات السياســية وأشــباه الديانات البديلة كجزء من عملية 

العلمنة ذاتها. وأخريًا يطرح تصّوًرا لنموذج معّدل أكرث تركيبًا لنظرية العلمنة.

عزمي بشارة

الدين والعلمنية يف سياق تاريخي
الجزء الثاين يف مجلدين



*  أستاذة مشاركة، جامعة قطر.

يهدف هذا البحث إىل اختبار نظرة املرصيني القدماء إىل املايض يف مرص الفرعونية، مســتخدًما ناذج من األدلة النصية 
واألثرية. وســوف يســتعرض محاوالت املرصي القديم تدويَن املايض وتدريســه يف نصوص املدارس، ومالمح اإلعجاب به 
والحنني إليه، وكذلك وســائل املحافظة عىل آثاره. ويُختتم البحث ببعض التفســريات لنظــرة املرصي القديم إىل املايض، 

ينا لدراسات حديثة تناولت املوضوع من جوانب مختلفة. يف ضوء تقصِّ

This article aims to investigate ancient Egyptians’ view of their past.  Relying on well-known archaeological 
and written artefacts, including the Palermo Stone, Karnak, Abydos, Saqqara lists and Turin papyrus, the paper 
examines the use of then-archaic literary texts as pedagogical tools during the New Kingdom and Ramesside 
periods. It also explores other expressions of the remembrance of the past and of nostalgia, such as visits to ancient 
historical sites by nobles, tourists, scribes and teachers during the New Kingdom and Ramesside periods. The 
paper presented here relies on a number of modern sources to further our understanding of Pharonic Egyptians’  
approach to history.

نظرة املرصيني القدماء إىل املايض

The Past as Viewed in Ancient Egypt

 *Sherine El-Menshawy   |   شريين املنشاوي
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تدوين املايض

لوا ماضيهم يف قوائم)1). ومن أقدم قوائم امللوك املعروفة لدينا حجر بالرمو)2)، وهو  دت األدلة األثرية التي تشري إىل أّن املرصيني القدماء سجَّ تعدَّ

مجموعة كرسات لحجر أسود من البازلت؛ ذلك أّننا نجد مؤرًخا من أواخر األرسة الخامسة )نحو عام 2350 ق. م( جمع معلومات مبتدًئا بالتاريخ املعارص 

ن ذلك الحجر من صفوف أفقية يف قمتها عالمة دالة عىل سَنة الحكم، يوجد بها  له، ثّم رجع إىل ما قبل األرسة األوىل يف تدوين األسماء امللكية. ويتكوَّ

ا من األقدم إىل األحدث. ملخص الحوادث واألعمال التي قام بها امللوك وأسماؤهم، وهي مرتبة زمنيًّ

وتوجد أيًضا قائمة الكرنك الكائنة بمعبد آمون رع بالكرنك، وقد قام بنقشها أحد الكتبة املعارصين لعهد امللك تحتمس الثالث)3) )1490 – 1439 ق. م(. 

ا بمتحف اللوفر )E13481(، وُتظهر القائمة هذا امللك وهو يتجه بدعواته إىل واحد وستني اسًما من امللوك السابقني، غري أنها لم تستخدم  وهى حاليًّ

التأريخ التسلسيل عىل غرار قائمة أبيدوس.

ومن القوائم األخرى التي ُعرث عليها، والتي ترجع إىل عرص الدولة الحديثة؛ أي إىل نحو قرن ونصف القرن من تاريخ ما قبلها، قائمة أبيدوس. 

وهي مسجلة عىل أحد الُجُدر الداخلية ملعبد امللك سيتي األول يف أبيدوس نحو عام 1290 قبل امليالد؛ إذ يصور املنظر هذا امللك مع ويّل عهده وابنه الكبري 

رمسيس الثاين وهما يقومان بعمل تقديمات إىل خراطيش سبعة وستني ملًكا من امللوك السابقني؛ فكل ملك يمّثله خرطوش )بما يف ذلك خرطوش امللك 

سيتي األول نفسه(. وتبدأ قائمة أبيدوس بملوك األرسة األوىل، وتنتهي بالزمن املعارص لكتابتها، وهي تظهر خراطيش امللوك بطريقة تاريخية متسلسلة. 

غري أّن بعضها ُحذف إّما لغرض سيايس، وإّما لغرض ديني)4).

وثّمة قائمة ُتعَرف بقائمة سقارة، وهي لثنورى الذي كان يشغل منصب رئيس األعمال يف عهد رمسيس الثاين بسقارة. وقد سجلت هذه القائمة 

ا موجودة بمتحف القاهرة )CG 34516()5). ونشاهد يف منتصف منظرها قائمًة لـ 58 خرطوًشا ُممّثلًة مللوك سابقني )ُحفظ  عىل ُجُدر مقربة ثنورى، وهي حاليًّ

منها سبعة وأربعون فقط يف نظام صحيح( يسألهم سنورى يف دعواته أن يمنحوه مشاركتهم يف التقديمات اليومية التي ُقدمت لهم بمعبد بتاح بمنف. 

وقد اختار املؤرخ أسماء ملوك مماثلة ِلَما ورد يف قائمة أبيدوس، مع اختالفات بسيطة متعّلقة بمعارصة بعضهم لبعض.

نت بالهرياطيقية عىل بردية تورين املوجودة  ة أيًضا قائمة تورين)6)، وهي ترجع إىل عرص الدولة الحديثة من عهد امللك رمسيس الثاين، وقد ُدوِّ وثمَّ

نت أسماء ملوك الهكسوس، قصد تحقيق التكامل، وُكتبت مقابل كّل ملك يف قائمة تورين  بمتحف تورين. وسّجلت هذه القائمة أسماء 300 ملك، ودوَّ

ًة إيَّاهم مغتصبني للعرش. ُة حكمه، عىل الرغم من أّن بعض القوائم األخرى أسقطت أسماء أولئك امللوك؛ عادَّ مدَّ

الكاهن  وقد رجع هذا  والعرشين.  الثانية  كاهًنا وعارص األرسة  الذي عمل  تاريخهم؛ ومنهم عنخ إف إن سخمت  األفراد  بعض  ل  ولقد سجَّ

واملهندس  الكاتب  أيًضا  ة  وثمَّ عارصوهم)7).  الذين  امللوك  أسماء  وَذكر  عهده،  قبل  عرش قرًنا  أربعة  أْي نحو  ا؛  َجدًّ ستني  الوراء  إىل  أجداده  بأسماء 

د فيه خمسًة وعرشين اسًما من أسماء أجداده،  خنوم أبرع، وهو من معارصي القرن السادس قبل امليالد؛ إذ ُعرث عىل نقش يف وادي الحمامات عدَّ

وقد عاد بهم إىل أوائل الدولة القديمة)8).

1 Donald Redford, Pharaonic King-Lists, Annals and Day-Books: A Contribution to the Study of the Egyptian Sense of History (Canada: SSEA Publications, 1986).

2 John Seters, In Search of History: Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History (New Haven and London: Yale University Press, 1983).

3 Dietrich Wildung, ‘‘Aufbau und Zweckbestimmung der Königsliste von Karnak’’, GM, no. 9 (1974), pp. 41- 48; Dietrich Wildung, ‘‘Zur Frühgeschichte des 
Amun-Temples von Karnak’’, MDAIK, no. 25 (1969), pp. 212 - 219.

4 Berry Kemp, Ancient Egypt Anatomy of Civilization (London: Routledge, 1991), pp. 20 - 23.

5 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (München: Beck, 1992), pp. 2 - 4.

6 Alan Gardiner, The Royal Canon of Turin (Oxford: Oxford University, 1959); Jaromír Málek, ‘‘The original version of the Royal Canon of Turin’’, JEA, no. 68 
(1982), pp. 93 - 106.

7 عبد العزيز صالح، حضارة مرص القديمة وآثارها يف التجاهات الحضارية العامة حتى أواخر األلف الثالثة ق. م )القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 2006(، ص 295.

8 Kurt Sethe, Imhotep, der Asklepios der Aegypter (Leipzig: Untersuchungen, 1909), p. 14.
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تشري هذه القوائم إىل ما رآه املرصيون القدماء ذا أهمية وجديرًا بالتدوين. فحجر بالرمو هو تمثيل الهتمام املرصي القديم بتدوين أعمال امللوك يف 

املايض، وهو إضافًة إىل ذلك، عمل يتألف من ُمنَتج بحثي، يعكس اهتمام امللوك باملايض، ليسجلوا عليه أعمالهم الناجحة، ومعلومات إداريًة تحتوى عىل 

ت هذه الوثيقة مصدرًا للتوثيق يف العهد الذي  وثائق أولية. وُيعدُّ هذا التسجيل نوًعا من أنواع كتابة التاريخ)9). غري أّن اإلشكالية تتمّثل بالسؤال: إْن ُعدَّ

عارصته، وباًبا لتدوين التاريخ، فلماذا لم يستمّر التوثيق يف العصور التالية زمن امللوك املرصيني؟

ى إىل ضياع ذلك األرشيف، ورّبما تكمن يف التخلص  رّبما تكمن اإلجابة يف عدم العثور عىل أرشيف يجمع ما ُكتب بسبب التوسع يف املدن الذي أدَّ

منه ألسباب سياسية)10).

وُيالحظ يف بردية تورين أّن املرصي القديم قد أتاح الرجوع باملايض إىل ما قبل عهد امللك مينا. كما ُيالحظ وَلُع املرصيني بمعرفة الحوادث 

صت هذه الربدية، يف تلك الفرتة، عدًدا من األسطر لكتابة التاريخ املايض، ولكن من دون ذكٍر لألسماء، بل من  املمكنة قبل امللك األول؛ إذ خصَّ

ة حكٍم محددة لتلك اآللهة،  خالل عدد من أسماء اآللهة. فكّل اسم من أسمائها ُيكتب يف خرطوش كأنه اسم ملك، وُتذكر، إىل جانب ذلك، مدَّ

فكأّن اآللهة حكمت كامللوك.

ثّم إّن وضع أسماء اآللهة قبل فرتة امللوك هو نوع من تكملة البيانات من جهة، وحساب للمدة التي جرى فيها الحكم، بصفة تقريبية، من جهة 

نوه يف قائمة  أخرى. فالدالئل األثرية املمثلة بتلك القوائم ما هي إال تفسري لشعور املرصيني القدماء باملايض البعيد الذي تخيلوه عىل نحٍو أسطوري، ثّم دوَّ

رسمية يف تاريخ مرص الفرعونية. وهذا يدّل، كما يرى إيريك أيهل Eric Uphill، عىل أّن املرصيني قد فكروا يف املايض بوصفه منقسًما إىل جزأين؛ أولهما 

ُيطلق عليه العهود الكونية التي لها عالقة بخلق العالم، وهي ممثلة باآللهة التي حكمت. وأّما ثانيهما، فهو ما يمّثله تتابع اآللهة املرتبة يف قائمة تورين، 

ى "الحياة املستقرة عىل األرض". وتتضمن هذه الفرتة أيًضا الحكام من البرش، بعد ُحكم اآللهة، وأنصاف اآللهة)11). وعىل هذا  وهي التي حكمت ما ُيسمَّ

األساس يصنف بريي كمب Berry Kemp قائمة بردية تورين بوصفها أداًة إداريًة مفصلًة)12)، وهو ما يدّل عىل أّن غرضها كان محدًدا يف تدوين تاريخ كامل.

وقد أشار كمب إىل أّن وْضع تسلسل امللوك يف "قوائم امللوك"، عىل نحٍو تاريخي صحيح، يعكس وَلع املرصي القديم باالحتفاظ بالوثائق اإلدارية 

والحفاظ عليها، غري أّنه لم يكن يمتلك تفسريًا لسبب العكوف عىل تدوين امللوك يف قوائم. ولكن من املحتمل أن يكون تدوين أعمال امللوك قد أتاح 

لت الحوليات ما حّققته الدولة من إنجازات متمّثلة بأعمال امللوك الحاكمني. للمرصيني قياس املايض)13). وبناًء عىل ذلك، سجَّ

تذكّر املايض بتدريس نصوص املدارس

يف عرص الدولة املرصية الحديثة، وعرص الرعامسة دّرب املعلمون تالميذ املدارس عىل دراسة نصوص أدبية من عصور سابقة كانت ُتدرس عىل 

مرحلتني. ففي املرحلة التعليمية األوىل يجري تدريس الطالب فقرات بسيطة، وعندما يصل إىل املرحلة املتقدمة يدرس النصوص بأكملها)14).

وتتضمن هذه النصوص تعاليم بتاح حتب وحور ددف من الدولة القديمة، وتعاليم خيتى بن دواوف وأمنمحات األول من عرص االنتقال األول 

والدولة الوسطى، وكذلك تنبؤات نفرىت وقصة سنوحى)15). فقد عرّبت هذه القصة، عىل سبيل املثال، عن املايض القريب، وتناقلتها األجيال - فضاًل 

9 Martin Fitzenreiter (ed.), Das Ereignis: Geschichtsschreibung zwischen Vorfall und Befund: Workshop vom 03.10. bis 05.10.08 (London: Golden House 
Publications, 2009), pp. 103 - 116.

10 Seters, pp. 134 - 135.

11 Eric Uphill, ‘‘The Ancient Egyptian View of World History’’, in John Tait (ed.), Never had the like occurred': Egypt's view of its past (London: University 
College London, 2003), p. 26.

12 Kemp, p. 24.

13 Ibid., p. 20.

14 صالح، ص 233.

15 Alan Gardiner, Hieratic Papyri in the British Museum (London: British Museum, 1935), vol 1, p. 131.
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مدارس الدولة الحديثة التي تداولها - حتى أصبحت بمنزلة نوٍع من الكالسيكيات. فال بّد أّن املايض الذي ُتعرّب عنه بوضوح، كان يثري اهتمام من 

يقرؤه وإعجابه)16). لذا، فإّن املتعة أيًضا من فوائد تذّكر املايض.

وقد اختار املعلِّمون تلك النصوص األدبية القديمة من أجل تدريسها لتالميذ مدارس الدولة الحديثة. وربما كان ذلك بسبب تقديرهم للمايض، 

.)Mdw Ntr( "وارتباطهم بالرتاث؛ إذ وصفوا تلك النصوص األدبية بأنها "األقوال املقدسة

ولقد تناولت موضوعات املقررات التعليمية أسماء امللوك؛ ومنها لوح خشبي يرجع إىل عرص الدولة القديمة، يضمُّ ستة أسماء. وعىل الرغم 

بًة ترتيًبا زمنيًّا صحيًحا، فإّنها توضح دراية املعلمني بأسماء امللوك السابقني)17). وكان يوجد تدريب مدريس محفوظ عىل لوحة  من أنها ليست مرتَّ

ا،  من عرص رمسيس الثاين ُكتبت عليها أسماء تسعة ملوك من األرسة الثامنة عرشة، وأّول ثالثة ملوك من األرسة التاسعة عرشة، مرتبًة ترتيًبا زمنيًّ

عالوًة عىل كتابة اسمي منتوحتب الثاين وحورمحب عىل الوجه اآلخر للوحة، وهو ما يدل عىل دراية بامللوك السابقني)18). وقد تطرَّق تعليم التاريخ 

التاريخية أيًضا. ففي كراسة لطالب من عرص الرعامسة مثاًل، ُكتبت قصة الكفاح ضّد الهكسوس ودروس  لطالب املدارس إىل تعليم الحوادث 

من تعاليم أمنمحات األول)19).

يتضح، مّما سبق، استخدام نصوص عرص االنتقال األول والدولة الوسطى يف مدارس الدولة الحديثة نموذًجا للتعلُّم، وهو ما يشري إىل النظر 

إليها عىل أّنها كالسيكيات منقولة مرات عديدًة يف مدارس عرص الدولة الحديثة.

تذكّر املايض واإلعجاب به

لقد زار األمراء)20)، والسياح، والكتبة، واملدرِّسون، وطالب املدارس)21)، اآلثار القديمة يف منف، وطيبة، وبني حسن)22)، وميدوم)23)؛ بدافع 

"رؤية جمال اآلثار القديمة"، و"تقديم االحرتام للملوك القدماء". وقد تركوا بعض املخربشات)24) التي تصف املواقع القديمة بالـ "رائعة" والـ "مذهلة" 

نحو 36 من  وتركوا  أنتف إقر يف طيبة،  زاروا مقربة  كتبًة كثريين  أّن  بالذكر  والجدير  به)25).  واالعتزاَز  باملايض  االهتماَم  يعكس  وذلك  والـ "جميلة". 

املخربشات عىل ُجُدر املقربة تشتمل عىل عبارات داّلة عىل إعجابهم بما يف داخلها؛ منها "لقد وجدها مثل الجنة")26). ومن الطريف زيارة الوزير بارس، 

الحادية عرشة، عام 700 تقريًبا، وإعرابه عن إعجابه  الثاين من األرسة  الثاين، مقربة خيتى كبري موظفي امللك منتوحوتب  وهو عىل عهد رمسيس 

ا")27). بعازفة موسيقى وَصفها بأنها "جميلة جدًّ

16 Richard Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt: A Dark Side to Perfection (London: Continuum, 2002), p. 54.

17 صالح، ص 334.

18 املرجع نفسه، ص 335؛ وانظر أيًضا:
Serge Sauneron, ‘‘La tradition officielle relative à la XVIII dynastic d’après un ostracon de la Vallée des Rois’’, Chronique d'Égypte, p. 46.

19 صالح، ص 336.

20 Wolfgang Helck, ‘‘Urkunden der 18. Dynastie: Übersetzung zu den Heften 17 - 22’’, in Urkunden des ägyptischen Altertums (Berlin: Akademie Verlag, 1961), 
pp. 140 - 143.

21 Wolfgang Helck, ‘‘Die Bedeutung der agyptischen Besucherinschriften’’, in Zeitschrift Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, no.102 (1952), pp. 39 - 52.

22 Maged Negm, ‘‘Tourist Graffiti from the Ramesside Period’’, in Discussions in Egyptology,vol. 40 (1998), p. 117; Percy Newberry, Beni Hasan (London: 
Kegan Paul, 1893), Vol 1, p. 31, 72, 21 - 38.

23 Negm, p. 117; Flinders Petrie, Medum (London: David Nutt, 1892), pp. 37 - 40.

24 Hans W. Fischer - Elfert, "Representations of the Past in New Kingdom Literature", in Tait, p. 131 - 133.

25 Negm, p. 115.

26 Ibid., p. 116; Alan Gardiner, The Tomb of Antefoker, Vizier of Sesostris I, and his wife Senet (London: Allen & Unwin, 1920), p. 27 - 29.

27 Ken Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II, King of Egypt (Warminster: Aris &  Phillips, 1982), p. 148.

http://biblio.ebaf.edu/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=94093
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تذكّر املايض بذكر أسمء من التاريخ

د املايض وتصفه بـ "الرائع")28). ولقد ترك قادة الحمالت الكشفية نصوًصا  ُوجدت منذ عرص امللك زورس وما بعده نصوص مرصية كثرية ُتمجِّ

تتحدث عن كيفية قيامهم بحمالتهم. فعىل سبيل املثال نجد نص القائد أمنمحات املوجود يف منطقة رسابيط الخادم، وهو نّص يرجع إىل عهد الدولة 

الوسطى، وقد أرسله حينئذ أحد ملوك األرسة الثانية عرشة ليك يحرض أحجارًا. ويف هذا النّص يقارن أمنمحات إنجازاته البعثية بما كان يحدث يف عرص 

سنفرو. وُيقرأ النص كاآليت: "قائد القوات )...( رفيق القرص، أمنمحات ليك يحرض أحجارًا فاخرة لسيده )...( لم يحدث مثل هذا العمل منذ عهد ملك 

مرص العليا والسفىل، سنفرو املنترص")29). وقد وصف هذا القائد الزمن املايض بنحو 800 عاٍم قبل عهده.

بأبيدوس. وهو يرجع إىل عام 1750 قبل امليالد، وفيه ِذكٌر لزيارة امللك  الثالثة عرشة  ويشتمل أحد النصوص عىل لوحة نفرحتب من األرسة 

نفرحتب "بيت الكتابة" من أجل اختبار الكتابات القديمة قصد إعادة عبادة أوزوريس يف أبيدوس. وفيه أيًضا ِذكٌر لجْمع امللك حاشيته من أجل اختبار 

الوثائق القديمة، وأمُره للكهنة باالحتفاظ بالعبادة السليمة لآللهة)30).

التاسعة عرشة  الرابع Chester Beatty IV (BMEA 10684)، وهي ترجع إىل املرحلة االنتقالية ما بني أواخر األرسة  ويف بردية شسرت بيتي 

وأوائل األرسة العرشين، قسٌم يحتوى عىل فصل يتحدث عن "الكتَّاب املتعلمني منذ زمن اآللهة األوائل"، وفيه نّص ُيقرأ كاآليت: "هل هناك أحد 

هنا مثل جدف حور أو حار ديد ف؟ هل هناك آخر مثل أمنحوتب؟ ال يوجد أحد من املعارصين، مثل نفرىت، أو خيتى، األكرث شهرًة بينهم. لقد جعلتك 

تعرف اسم بتاح أم جحوىت، وخاع خرب رع سنب. هل هناك آخر مثل بتاح حتب أو مساٍو لكا آير إس؟ هؤالء الحكماء الذين تنبؤوا باملستقبل. وما جاء 

رهم")31). ت إىل تذكُّ عىل أفواههم حَدَث )...( لقد ذهبوا، وُمحيت أسماؤهم، ولكّن كتبهم أدَّ

يذُكر هذا النص ثمانية أسماء لحكماء من املايض؛ فأمنحوتب ينتمي إىل األرسة الثالثة، وجدف حور إىل األرسة الرابعة، وينتمي كّل من نفرىت 

وخيتى إىل األرسة الثانية عرشة. غري أّن بتاح أم جحوىت ال يمكن التعّرف إليه. أّما خاع خرب رع سنب، فيبدو أنه الشخص نفسه املرتبط بالتعليمات 

املحفوظة يف إحدى اللوحات باملتحف الربيطاين )EA5645(، واألوسرتاكا املحفوظة باملتحف املرصي التي ترجع إىل األرسة الثامنة عرشة، خصوًصا 

أّن هذه األوسرتاكا وتلك اللوحة تنتميان إىل األرسة الثامنة عرشة. ويعّلق فيرش إلفرت W. Fischer-Elfert عىل النص بأنه "وسيلة للدخول يف ذاكرة 

د اعتزاز املرصي القديم بماضيه وقيمة ما كتبه أولئك الحكماء؛ وهو ما خلق ثقافة االعتزاز باملايض. املجتمع")32). وهكذا، فإّن هذا النص يؤكِّ

تذكّر املايض بوصفه منوذًجا فقط

يف نص من املعبد الجنائزي لخوفو)33)، ُيذكر وصول مركب، وُيقرأ النص عىل النحو التايل: "لم يحدث مثل هذا تحت قيادة أّي ملك منذ الِقدم". 

وقد تكررت هذه العبارة يف نصوص أخرى للداللة عىل أّنها أصبحت نموذًجا ُيحتذى)34).

ويف نص من عهد سنورست األول، وهو يتحدث عن بناء معبد يف هيليوبوليس وتكريسه، حفظت اللوحة األصلية نسخًة من الجزء األول منه 

فقط. وهي مكتوبة عىل لفافة من الجلد تعود إىل عهد األرسة الثامنة عرشة، وفيها وصٌف الجتماع امللك بحاشيته من أجل التخطيط لبناء معبد؛ إذ 

28 Seters, pp. 131 - 134, pp. 139 - 140.

29 James Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 1 (Chicago: University of Chicago, 1906), p. 731.

30 Seters, p. 141; Michael Rice, Who’s Who in Ancient Egypt (New York: Routledge, 1999), 131-132; Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt (New Haven: Yale 
University Press, 1995), pp. 184 - 185.

31 Gardiner, Hieratic Papyri, p. 37 - 41; Fischer-Elfert, pp.126 - 131.

32 Fischer - Elfert, p. 126.

33 Hans Goedicke, Re-used blocks from the Pyramid of Amenemhet I at Lisht, no. 6 (New York: Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition, 1971).

34 Erno Gaál & László Kákosy, Studia Aegyptiaca 2 (Budapest: ELTE, 1976), pp. 47 - 78.

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGaa%CC%81l%2C+Erno%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AKa%CC%81kosy%2C+La%CC%81szlo%CC%81&qt=hot_author
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ورد يف هذا النّص أّن امللك سيصبح من امللوك الذين سيذكرهم التاريخ بفضل بنائه ذلك املعبد. وهو نص ُيقرأ كما ييل: "امللك الذي ُيذكر من خالل 

أعماله ال يموت")35). وُيعّد هذا القول تعبريًا عن املايض، وذكرًا لفكرة التاريخ.

ويف نص لسنورست الثالث ِذكٌر ملا كان يقوم به هذا امللك من أعمال ضّد النوبيني يف الحدود الجنوبية، وهو كما ييل: "لقد عملت حدودي أبعد 

د هذا النص أّن األجيال املقبلة ال بّد لها من التحضري للقتال من أجل الحدود التي أرساها. من الحدود التي عملها آبايئ")36). ويؤكِّ

ويف نص تعليمات موجهة إىل امللك مريكارع)37)، وهو نص من أدب الدولة الوسطى)38)، محفوظ يف بردية من عرص الدولة الحديثة، ربَّما ينصح 

فيه امللك األب خيتى)39) ابَن مريكارع بقوله: "ال تنِب مقربتك عىل األطالل، مستخدًما ما ُعمل ملا سُيْعمل")40). ويف هذا القول إشارة إىل أّن امللوك 

السابقني كانوا يجعلون املقابر بناًء. ويعدُّ هذا النص تعبريًا آخر عن نظرة املرصي القديم إىل املايض؛ إذ يجرى نْقض الحارض يف إطار املايض. ففي لوحة 

ألحمس األول، وهي ترجع إىل بداية األرسة الثامنة عرشة التي كرسها لجدته  يت يت شريي، يذكر أحمس رغبته يف تشييد مباٍن جنائزية للسابقني، وُيقرأ 

النص كاآليت: "عمل جاللته ذلك ألنه؛ قبل أيِّ يشء آخر، أحبَّها كثريًا. لم يفعل ملوك سابقون ألُمهاتهم مثلما فعل")41).

ويف لوحة بيعنخى، وهو مؤسس األرسة الخامسة والعرشين التي ُعرث عليها يف معبد آمون بالعاصمة نباتا، تصوير لحمالته الحربية. ويتحدث 

بيعنخى قائاًل: "اسمع ماذا فعلت، أكرث من السابقني")42). ويف العرص املتأخر ُنقلت أسماء ملوك من الدولة الوسطى. فعىل سبيل املثال انتقل اسم 

خرب كا رع، وهو اسم العرش للملك سنورست األول )1971 - 1929 ق. م( إىل نكتانبو األول )380 - 362 ق. م(، وهو ما يعربِّ عن املايض أيًضا)43).

يتضح، مّما سبق، أّن بعض هذه النصوص تذُكر املايض عىل أّنه نموذج فقط، ولكّن هذا النوع من الذِّكر ربما ال يعنى إدراًكا للتاريخ ووعًيا 

ملفهومه، وللحوادث التي مرت به أيًضا.

تذكّر املايض بالحفاظ عىل آثاره

م أمنحوتب األول من األرسة  توجد أمثلة دالَّة عىل وجود بعض األفراد الذين اهتموا بالتاريخ، سواء كانت تدويًنا أو ترميًما. فعىل سبيل املثال رمَّ

م  الثامنة عرشة آثار امللوك السابقني، وبخاّصة مقربة امللك منتوحتب الثاين، وهو ملٌك من األرسة الحادية عرشة املوجودة بالدير البحري)44). كما رمَّ

امللك سيتي األول من األرسة التاسعة عرشة التماثيل والنقوش واملعابد املوجودة يف الفنتني)45).

35 Breasted, pp. 498 - 506; Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: The Old and Middle Kingdoms, vol. 1 (London: University of California Press, 
1975), pp. 115 - 118; Richard Parkinson, Voices from Ancient Egypt: An Anthology of Middle Kingdom Writings (London: British Museum, 1991), pp. 40 - 43.

36 Breasted, p. 657.

37 Georges Posener, ‘‘Lehre für Merikare’’, LÄ III (1982), pp. 986 - 987; Wolfgang Helck, Die Lehre fur Konig Merikare (Wiesbaden: Harrassowitz, 1988); 
Lichtheim, pp. 97 - 109; Richard Parkinson, The Tale of Sinuhe and other Ancient Egyptian Poems (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 212 - 234; Joachim 
Quack, Studien zur Lehre für Merikare (Wiesbaden: Harrassowitz, 1992); William Simpson (ed.), The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, 
Instructions, and Poetry (New Haven and London: Yale University Press, 1972), pp. 152 - 165; Stephen Quirke, Egyptian Literature 1800BC: Questions and Readings 
(London: Golden House Publications, 2004), pp. 112 - 120.

38 يدرج هذا النص ضمن تصنيف نصوص الحكمة، انظر:
Miriam Lichtheim, in Antonio Loprieno (ed.), Ancient Egyptian Literature (Leiden: Brill, 1996), pp. 242 - 262.

39 Jürgen Von Beckerath, ‘‘Die Dynastie der Herakleopoliten’’, ZÄS, no. 93 (1966), pp. 13 - 20; Lichtheim, pp. 97 - 98; Rice, p. 7; Parkinson, The Tale of Sinuhe..., 
pp. 212 - 234; Jacques Vandier, Mo‘alla: la Tombe d’Ankhtifi et la tombe de Sebekhotep (Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 1950); Grimal, p. 142.

40 Lichtheim, p. 103.

41 Breasted, vol. 2, pp. 33 - 37.

42 Breasted, vol. 4, pp. 796 - 883; Kitchen, p. 358; George Reisner, ‘‘Inscribed Monuments from gebel Barkel’’, ZÄS, no. 66 (1931), pp. 89 - 100; Lichtheim, 
Ancient Egyptian Literature: Volume III: The Late Period (London: University of California Press, 2006), pp. 66 - 84.

43 Dietrich Wildung, ‘‘Looking Back into the Future: The Middle Kingdom as a Bridge of the Past’’, in Tait, pp. 61 - 62.

44 Rice, p. 14.

45 Ibid., p. 187.

http://www.ifao.egnet.net/
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دراســات
نظرة املرصيني القدماء إىل املايض

حالة  بسبب  بـ "اإلحباط"  وأصيب  أجداده،  بآثار  وُبهر  الجيزة،  وشمال  سقارة،  من  كّل  يف  األهرامات  الثاين  خع أم واست بن رمسيس  وزار 

اإلهمال التي وصلت إليها تلك اآلثار. فقام بعمل برنامج للحفاظ عليها من أجل تجديد ذكرى امللوك واألجداد وتخليدهم)46). فعىل سبيل املثال ُعرث 

ل عليها نص الرتميم الذي ُيقرأ: "أَمر جاللته أن يتوىل رئيس الحرفيني  ل عىل قطع مكسورة من مصطبة شبسسكاف)47)، وقد ُسجِّ عىل نص مسجَّ

إذ لم يوجد اسمه عىل هرمه، ألنه املحبوب، وكاهن سم بن امللك  العليا والسفىل شبسسكاف،  تثبيت اسم مرص  كاهن سم بن امللك خع أم واست 

خع أم واست جدد آثار ملوك مرص العليا والسفىل؛ ألّن ما صنعوه كان يف طريقة إىل االنهيار")48). ولعل دراسة اآلثار القديمة وترميمها وعمل حفائر 

ألول عالم آثار خع أم واست، بحسب كني كيتشن )Ken Kitchen(49، من دروب االهتمام واملحافظة عىل ذكرى األجداد.

وبشأن الحفاظ عىل املايض، يأيت تسجيل التفتيش عن رسقات املقابر امللكية يف األرسة العرشين)50). ففي عهد رمسيس التاسع بدأت رسقة 

املقابر يف السنة التاسعة من حكمة، ثّم يف السنة السادسة عرشة، وقد اتضح أّن مقابر وادي امللوك ُنهبت. وُكشف عن ذلك إثر خالف حدث بني عمدة 

الوزير خع أم واست حاكم طيبة الذي  ُأرسلت تقارير الرسقات إىل  املقابر. وقد  الثالث ورئيس غرب طيبة الذي كان مسؤواًل عن تأمني  طيبة بارس 

ًة، وُنهب بعضها اآلخر  أمر بتشكيل لجنة للتحري يف األمر. واتضح أّن مقربة أمنحوتب األول التي تشتمل عىل عرشة قبور رُسق بعضها رسقًة كليَّ

ة متاحف)52).  ا. وقد ُذكرت يف مذكرات دير املدينة)51)، يف نحو أربع عرشة برديًة معروفًة باسم "برديات رسقات املقابر"، وهي موجودة يف عدَّ نهًبا جزئيًّ

وال شّك يف أّن بْحث األمراء يف الرسقات التي جرت باملقابر امللكية يعكس الرغبة يف تسجيل املايض.

تذكّر املايض بإعادة استخدام متاثيل امللوك السابقني

ترجع إعادة استخدام ملوك الدولة الحديثة لتماثيل ملوك الدولة الوسطى، خصوًصا، إىل رمسيس الثاين وابنه مرنبتاح، يف الفرتة 1292 - 1190 

الربط  وُيعدُّ هذا  السابق.  بتاريخ بالدهم  الحارض  تاريخهم  ربط  املايض، مع  ر  تذكُّ التماثيل عىل سبيل  تلك  املعابد  كانا يضعان يف  فقد  امليالد.  قبل 

)باستخدام تلك التماثيل( وسيلًة الستخدام التاريخ من أجل تأكيد رشعية امللوك الحاليني )الدولة الحديثة()53).

وعىل مستوى األفراد، كانت تجري إعادة استخدام األعمال الفنية للدولة الوسطى. فلقد وضع املهندس املعماري مايا يف منف، خالل عرص 

رمسيس الثاين، اسمه عىل تمثال يف وضع الجلوس من عرص الدولة الوسطى )Cairo JE 67878()54). ُيضاف إىل ذلك أّن منتومحات املرشف عىل 

طيبة عام 650 قبل امليالد، أثناء العرص املتأخر، اتخذ شكل املثَّال خرىت حوتب من األرسة الثانية عرشة، عام 1800 قبل امليالد، نموذًجا لجلسته)55).

46 Kitchen, p. 107.

47 Gustave Jéquier, Le mastabat Faraun Fouilles a Saqqarah (Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale , 1928), p. 13.

48 Farouk Gomaà, Chaemwese, Sohn Ramses’ II und Hoherpriester von Memphis (Wiesbaden: Harrassowitz, 1973), p. 104.

49 Kitchen, p. 148.

50 John Baines, ‘‘Ancient Egyptian concepts and uses of the past: 3rd to 2nd millennium BC evidence’’, in Robert Layton (ed.) Who needs the Past? Indigenous 
values and archaeology (London: Unwin Hyman, 1989), p. 141.

51 Dominique Valbelle, Les ouvriers de la tombe: Deir el-Médineh a l’époque ramesside (Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale, 1985), p. 42.

52 Grimal, pp. 289 - 292; Thomas Erick Peet, The Great Tomb-Robberies in the Twentieth Egyptian Dynasty (Oxford: Clarendon Press, 1930), pp. 172 - 174.

53 Hourig Sourouzian, ‘‘Standing Royal Colossi of the Middle Kingdom Reused by Ramesses II’’, Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts, 
Abteilung Kairo (Mdaik) Bd. 44 (1988), S. 229 -254 u. Tff. 62 - 75.

مرنبتاح  امللك  خرطوش  ُنقش  حيث  الحزام،  عىل  امللك  باسم  املنقوش  وانظر  ق. م(،   1772 - 1818( الثالث  أمنمحات  عهد  من  الصالة  أثناء  لشخص  بربلني  املوجود  التمثال  وانظر 
)1213 - 1204 ق. م( عىل الدعامة الخلفية:

Sourouzian, pp. 229 - 254, fig. 4:4a, b.

54 Christiane Ziegler & Francesco Tiradritti, The Pharaohs, no. 28 (Milan: Lombardia, 2002), p. 439.

55 Wildung, in Tait, pp. 64 - 65.
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الحنني إىل املايض ممثاًل بالرجوع إىل املكان القديم

يف قصة سنوحى، وهي عمل أديب يعود إىل الدولة الوسطى)56)، إشارة إىل أحد موظفي القرص املليك الذي شهد حوادث مقتل امللك أمنمحات 

األول. وعندما خيَش أن ُيتهم بذلك، هرب من مرص إىل سيناء، وأقام بها، وتزوج فيها. ولكنه عندما كرب يف السّن، حنَّ إىل مكانه األول، واستأذن امللك 

ر النص استقبال أوالد امللك لسنوحى، وقد ُأطلقت عند مجيئه أصوات شبيهة بزغاريد الفرح.  سنورست األول يف العودة إليه، فرحب به امللك. ويصوِّ

لذا، فإّن هذا النص تجسيم لفكرة الحنني إىل املكان املايض الذي ُيشتاق إليه.

وقد كان الحنني إىل املايض أحد املوضوعات املفضلة يف أشعار عرص الرعامسة التي تشتمل عىل نغمة دينية فيها اشتياق إىل مدينة اإلنسان 

القديمة؛ بالنظر إىل أّن الحنني كان تجاه إله املدينة. ويف النص التايل تعبري عن ذلك بالقول: "قلبي قد انخلع، فهو يرسع إىل املكان الذي يعرفه. إنه 

يسافر نحو األعىل.. إىل منف. ولكني أجلس ]يف البيت[ وأنتظر قلبي الذي قد يخربين بأحوال منف. لن تنجح أّي مهّمة بيدي فقد رحل قلبي من مكانه. 

تعاَل إيّل يا بتاح، وخذين إىل منف، واجعلني أراك كما أرغب")57).

كلمت دالة عىل الزمن يف مرص الفرعونية

الكلمتان  الكلمتني "Dt" و"Nhh". وهاتان  باستخدام  املتعّلقة  أيهل يف دراسته  إيريك  القدماء عن املايض كما بنيَّ ذلك  لقد عربَّ املرصيون 

تدمجان، عادًة، يف الجملة نفسها؛ إذ تسبق إحداهما األخرى كما يف القول: "Dt r nhh"؛ بمعنى "أبًدا وإىل األبد". ومن خالل اختبار أمثلة الستخدام 

الجملة يبدو أّن املرصيني قد استخدموا "Dt"؛ بمعنى املايض، وأّنهم استخدموا "Nhh"؛ بمعنى املستقبل األبدي. وهذا يدّل عىل أّنهم اتبعوا منهًجا 

متتابًعا يف الجملة. وبناًء عىل ذلك يمكن تبيني الزمن عىل النحو اآليت:

Dt   >-------    الحارض     --------<     Nhh

مستقبل لزمن النهايئ                    ماٍض لزمن النهايئ

م األبدية إىل جزأين  وهذا يوضح أّن املؤرخ كان يكتب الزمن من اللحظة الحارضة إىل املايض، ومن الحارض إىل املستقبل. ومن ثّمة، فهو يقسِّ

بطول غري معلوم يمكن أن يتالقى وزمَن الكاتب نفسه املتمّثل بزمن الحارض)58).

تفسريات لنظرة املرصي القديم إىل املايض)59)

توقفت فكرة الرجوع إىل املايض من خالل النصوص، بعد األرسة الثانية عرشة وخالل عرص االنتقال الثاين. وربما يرجع ذلك إىل ضعف تلك 

ا، وعدم شعور املرصي القديم باألمان. وقد عادت تلك الفكرة مّرًة أخرى مع نهاية عرص االنتقال الثاين)60). فخالل الدولة الحديثة ازداد  الفرتة تاريخيًّ

56 Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, pp. 222 - 235; Aylward Blackman, ‘‘Some Notes on the Story of Sinuhe and Other Egyptian Texts’’, JEA, no. 22 
(1982), pp. 35 - 44; Hans Goedicke, ‘‘The Route of Sinuhe’s Flight’’, JEA, no. 43 (1957), pp. 77 - 85.

57 Ricardo Caminos, Late Egyptian Miscellanies (London: Oxford University Press, 1954), pp. 150 - 152; Siegfried Schott, Ägyptische Liebeslieder mit Märchen 
und Liebesgeschichten, no. 57 (Zürich: Artemis, 1950), p. 116; Jan Assmann, The Search for a God in Ancient Egypt (USA: Cornell University Press, 2001), 
pp. 22 - 25.

58 Uphill, pp. 23 - 24.

59 Ludlow Bull, ‘‘Ancient Egypt’’, in Robert Dentan (ed.), The Idea of History in Ancient Near East (New Haven: Yale University Press, 1955), p. 32; MarcVan 
de Mieroop, ‘‘On Writing a History of the Ancient Near East’’, Bibliotheca orientalis,vol. 54 (1997), pp. 285 - 305; Gerland Kadish, ‘‘Historiography’’, in Donald 
Redford, The Oxford Encyclopedia Of Ancient Egypt, vol. 11 (oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 108 - 111.

60 Baines, p. 140.
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االهتمام باملايض عىل نطاق واسع، وأصبح ماضيها أكرث بعًدا. لذا، فإّن اسرتجاعه يتطلب كثريًا من الجهد. وعىل سبيل املثال، توجد عّدة نصوص تشري 

إىل املايض واملواقع القديمة)61).

ولكن عندما اغتصب القائد حريحور الُحكم، وعنيَّ نفسه ملًكا عىل البالد، ولم تكن له رشعية يف ُحكمها، قرَّر أن يبدأ مرحلًة جديدًة أطلق عليها 

"عرص النهضة"، باستخدام نظام جديد للسنوات وفًقا لهذا العرص. وهكذا، كان من الطبيعي أن يتوقف الرجوع إىل املايض، وأن تتوقف اإلشارة إليه؛ 

ة بدأ عرص االنتقال الثالث)62). غري أّن األرسة السادسة والعرشين شهدت اهتماًما بالرجوع إىل املايض ومحاكاًة للدولة القديمة، حتى أّن جان  ومن ثمَّ

عسمان Jan Assmann قال إّنه حدث يف مرص ما يسمى "الثورة الثقافية"، وإّنه ُشهد للمرصيات بالعلم)63).

وتظهر فكرة العودة إىل املايض يف إطالق أسماء وألقاب عىل أمراء وموظفني تعود إىل الدولة القديمة، وقد حاولت عّدة عائالت أن تجد جذورًا 

بوجود محاوالت سياسية  النقل عالقة  ولهذا  السابقة.  الفرتات  والنصوص من  والفنون  العمارة  نْقل  أيًضا يف  الفكرة  تلك  لها يف املايض)64). وتظهر 

ة، ومحاولة للهرب من الحارض بتمّثل املايض؛ فربما كان األمر، بالنسبة إىل الكهنة،  لترشيع املايض، وارتباط بالحنني إىل ما كانت عليه مرص من قوَّ

متعّلًقا بحاجة اجتماعية وسياسية إىل إيجاد طرائق جديدة لتوطيد وضعهم وتثبيت مكانتهم. وربما كان متعّلًقا بهوية قومية بعد االستقالل، ضّد 

التأثري اليوناين الذي بدأ يتغلغل يف تلك الفرتة، أو بتعبري عن الصحوة الثقافية التي مّيزت الطبقة العليا من الطبقة الدنيا)65).

الذاتية، ونصوص  ري  والسِّ امللوك،  به؛ وذلك من خالل حوليات  املايض، وشعروا  أدركوا  أنَّهم  القدماء يجد  تركه املرصيون  ما  الباحث يف  إّن 

التمجيد. فنْقل النصوص القديمة التي ترجع إىل الدولة الوسطى يف التعليم املدريس هو تقدير للمايض وشعور بالتاريخ. وكتابة النصوص بلغة الدولة 

القديمة التي كانت ُتتعلم هو تقدير للمايض ومحافظة عليه. وإعادة استخدام املباين القديمة والتماثيل وأسماء امللوك ُتشري أيًضا إىل تقدير املايض 

البعيد. وكذلك الشأن بالنسبة إىل إعادة استخدام األحجار القديمة يف البناء األحدث؛ قصد االهتمام باملايض وتقديره.

ولعل نظرة املرصي القديم إىل املايض قد كانت بمنزلة اتجاه ُينظر فيه إىل املايض عىل أنه أكرث مثاليًة وإيجابيًة ألْن يحيا فيه أكرث من واقعه 

التاريخي الحارض الذي يخلق يف نفسه إرادة تقليد املايض واسرتجاع العادات القديمة. وربما كانت اإلشارة إىل املايض طريقًة قويًة لترشيع ما ُيعمل يف 

ر املرصيني القدماء ملاضيهم يأيت بمنزلة مصدر للرشعية السياسية أو الثقافية؛ وذلك من خالل مقارنة أفعالهم بأفعال حدثت يف  الحارض)66). فلعل تذكُّ

املايض، ومن خالل تأكيد أفعالهم بأفعال جرت يف املايض أيًضا.

ويجادل أنطونيو لوبرينو Antonio Loprieno)67)بأّن مرص الفرعونية لم تعرف كتابة التاريخ من خالل كتَّاب من أمثال املؤرخ هريودوت)68)، 

وهو الذي ُبهر بحفظ املرصيني القدماء لسجالت املايض، أو ثيوسيدس Thucydides، وغريهم مّمن أخذوا عىل عاتقهم دراسة املايض وكتابته.

ويعتقد كريستوف آير )Eyre Christopher(69 أّنه من الصعب أن نتخذ اتجاًها واحًدا بشأن نظرة املرصيني القدماء إىل املايض أو اقرتابهم منه؛ 

ل عىل نحٍو واضح رصيح يف نصوص مكتوبة، وهو ما يجعلنا نتساءل إن كان هذا التاريخ تاريخ الذكريات  ألّن انطباعاتهم املتعّلقة بالتاريخ لم ُتسجَّ

أو تاريخ الحوادث.

61 Seters, pp. 160 - 172.

62 Grimal, p. 292.

63 Jan Assmann, Ägypten. Eine Sinngeschichte (München: Carl Hanser Verlag, 1996), pp. 377 -378.

64 Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, pp. 2 - 4.

65 Assmann, Ägypten, pp. 381 - 382.

66 Ludwig Morenz, ‘‘Literature as a Construction of the Past in the Middle Kingdom’’, in Tait, pp. 101 - 117.

67 Antonio Loprieno, ‘‘Views of the Past in Egypt During the First Millennium BC’’, in Tait, pp. 139.

68 John Elsner, ‘‘From the Pyramids to Pausanias and Piglet: Monuments, Travel and Writing’’ in Simon Goldhill & Robin Osborne (eds.), Art and Text in Ancient 
Greek Culture (Cambridge: University Press, 1994), pp. 229 - 235.

69 Christopher Eyre, ‘‘Is Egyptian Historical Literature ‘Historical’ or ‘Literary"’?, in Loprieno, pp. 415 - 433.
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الحديثة  الدولة  ملوك  إىل  بالنسبة  املايض  أّن  ويرى  املايض)70).  خطوات  يتبع  وكأنه  الحارض،  دائًما يمّثل  التاريخ  ذلك  أّن  إىل  لوبرينو  ويشري 

وأفرادها من أمثال خع أم واست، نموذج كالسييك ُيتفاخر به يف الحارض. أّما املايض بالنسبة إىل ملوك العرص املتأخر وأفراده، فهو املايض الثقايف الذي 

ُفقد. ومن ثّمة، فهو أحقُّ أن ُيعاد اسرتجاعه حتى يكون له استمرار يف العرص املتأخر نفسه)71).

ويرى إيريك هرننغ Erik Hornung أّن املرصيني القدماء قد تخيلوا املايض أمامهم، وليس خلفهم)72)، وهو ما يشري إىل الدور املهّم للذاكرة 

بالهوية  املايض عالقة  ر  تذكُّ لفكرة  أّن  الثقافة")73). يف حني يرى بعضهم  املايض هو "رحم  إّن  الثقافية يف مرص. وقد عرّب عن ذلك كمب حني قال 

ة من يرى أّن اإلشارة إىل املايض واالقتباس منه قد ظهرَا يف التاريخ املرصي القديم خالل النصوص الجنائزية واألدبية، ويف  االجتماعية، عىل أّنه ثمَّ

ك السيايس والديني، وأّن هذا الظهور كان دائًما عاماًل داعًما الستخدام املايض من أجل تقوية الدعائم  العمارة، وظهرَا أيًضا خالل عصور التفكُّ

الرشعية للحكم)74). ويوجد استخدام آخر للمايض، وهو يهدف إىل الدعاية)75)، أكرث مّما يهدف إىل البحث والتمعُّن يف الحوادث التاريخية املاضية)76).

ويقول عبد العزيز صالح يف فكرة املايض: "تمثلت مراجع التاريخ لدى املرصيني يف أساطري دينية وفلسفية وأشعار طواٍل وقصص شعبية وسجالت 

رسمية ونقوش للمعابد ومدونات وُنصب تذكارية. وظلت هذه املراجع قائمًة دائًما. ولكّنها ظلت متفرقًة يعرف رجل الدين بعضها، ويتناقل الرواة بعضها، 

ويتيرس بعضها لفريق من موظفي الدولة، ويتهيأ بعضها للطالب املدريس، ولكن بغري أْن تظهر لها وحدة تجمعها، وبغري أْن يظهر فيها كتاب واحد يقرؤه 

الجميع، وذلك دون شك هو أوضح الفروق التي تفرق بني ما كانت علية كتابة التاريخ املرصي ودراسته وبني املفاهيم الحديثة للتاريخ")77).

خالصة

إليه  طلب  عندما   (78(  Manetho مانيوتن  املؤرخ  فعل  مثلما  الفرعونية  مرص  يف  التاريخ  بتدوين  أحد  يُقم  لم  إّنه  القول  إىل  نخلص  أن  يمكننا 

. ويدلُّ هذا النظام الذي اتبعه هذا املؤرخ عىل فهمة لفكرة املايض والزمن فهًما  ن التاريخ الفرعوين، فنظم قوائم امللوك يف ُأرَسٍ بطليموس الثاين أن يدوِّ

عميًقا، وهو ما لم يكن له مثيل يف مرص الفرعونية.

70 Ibid., pp. 139 - 140.

71 Loprieno, pp. 152 - 153.

72 Erick Hornung, ‘‘Zum altägyptischen Geschichtsbewußtsein’ in H. Muller-Karpe (ed.), Archaologie und Geschichtsbewußtsein, Kolloquien zur Allemeinen 
und Vergleichenden Archäologie, vol. 3 (München: Beck, 1982), p. 20.

73 Kemp, p. 26.

74 Peter Der Manuelian, Living in the Past: Studies in the Archaism of the Egyptian Twenty Sixth Dynasty (London: Kegan Paul, 1994), p. 409.

75 Seters, p. 172 - 181.

76 Rolf Gundlach, ‘‘Geschichtsdenken und Geschichtsbild im pharaonischen Ägypten’’, 
Universitas, vol. 40 (Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1985), pp. 443 - 455.

77 صالح، ص 334.

78 Manetho, Aegyptiaca (ed.), trans. William Gillian Waddell (London: Cambridge, 1940); Gerald P. Verbrugghe & John M. Wickersham, Berossos and Manetho: 
Introduced and Translate Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996).
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*    صاحب كريس صوفيا للدراسات العربية يف جامعة والية أوهايو. 
* * أستاذ األدب العريب يف جامعة نيويورك-أبو ظبي.

تبدأ هذه املقالة رحلة البحث عن نص الهمذاين يف الرتاث املخطوط، واصفًة بعض مزايا هذا النص وتاريخ تشكيله، فتعالج 
قضيــة جمع املقامــات، وخصائص مجموع مقامات الهمــذاين بصفتها عماًل أدبيًا يف ضوء مخطوطــات النص التي وصلتنا، 
وتعــرض املــاّدة األدبية التــي مل تتضمنها طبعة محمد عبده التي نُشت أواخر القرن التاســع عــش. تخلص املقالة إىل أن 
مجمــوع مقامات الهمذاين، قبل طبعة محمد عبده، كان مدّونة متغرية َنَت عىل مّر الزمن بتأثري من مجموع مقامات أيب 

محمد الحريري.

This article represents the preliminary findings of a study of the textual history of the Maqāmāt of Badīʿ al-
Zamān al-Hamadhānī. The article discusses different extant manuscript collections of the Maqāmāt, examines 
the ways that the different manuscript recensions of the Maqāmāt reflect features of the work’s literary history, 
and presents new material absent in the most commonly available version of the Maqāmāt, that published by 
noted Egyptian scholar Muhammad Abdu during the nineteenth century. The conclusion of the article argues that 
prior to the edition of ʿAbduh, the Maqāmāt of al-Hamadhānī was an open corpus that grew as a result of the 
influence of the larger collection of Abū Muḥammad al-Ḥarīrī

 مقامات بديع الزمان الهمذاين: 

النص واملخطوطات والتاريخ

The Maqāmāt of Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī: 
Text, Manuscript and History
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دراســات
مقامات بديع الزمان الهمذاين: النص واملخطوطات والتاريخ

مقّدمة)1)

شّكلت مقامات بديع الزمان الهمذاين )ت 398هـ/1008م( موضوع دراسة لعدد كبري من الكتب واملقاالت يف حقل الدراسات العربية)2). ونظرًا 

إىل أّن الهمذاين هو مبدع هذا الفن الذي ترك أثرًا كبريًا يف األدب العريب والعاملي عاّمة عىل مدى أكرث من ألف سنة، فإّن مقاماته تكتسب أهمية 

خاصة. لكن، عىل الرغم من هذه األهمية، ومنذ صدور طبعة محمد عبده ملقامات الهمذاين سنة 1889، لم تطرح الدراسات عن املقامات أسئلة عن 

التاريخ النيص لهذا العمل؛ فقد ساد االعتقاد أّن محمد عبده عّدل النص يف مواضع قليلة ليتوافق مع العرف األخالقي السائد يف عرصه، ويف ما عدا 

ذلك رسخ يف أذهان الدارسني أّن النص املطبوع يمّثل ما قاله الهمذاين، وبذلك أضحى نص محمد عبده، بكّل سلبياته وأخطائه، يف الغالب، املرجع 

املعتمد عند الحديث عن مقامات الهمذاين. وال ريب يف أّن االعتماد عىل نص محمد عبده يشّكل عقبة أمام الدارسني الراغبني يف تحليل النص، 

ويحرمهم يف الوقت نفسه فْهَم البيئة األدبية التي شّكلت النص األديب ورعته.

1991 مقالة يبنّي فيها  وليس أدّل عىل ما نذهب إليه من أّن املسترشق الربيطاين د. س ريتشاردز Donald Sidney Richards نرش يف سنة 

كعناوين  الهمذاين،  نتاج  أنها من  الدارسون عىل  بها  التي سّلم  النص  عدًدا من خصائص  أّن  إىل  عبده، مشريًا  االعتماد عىل طبعة محمد  خطورة 

املقامات وترتيبها، ال يمّت إىل الهمذاين بصلة، بل هو نتيجة تناقل النص ونسخه عرب العصور)3).

بّينت دراسة حديثة إلبراهيم جريس صعوبة تأويل نص الهمذاين يف غياب طبعة علمية، مظهرًة أّن اعتماد الدارسني عىل الرواية املتأّخرة لنص 

الهمذاين أفىض إىل تحليل مفردات وعبارات دخيلة عىل النص األصيل)4). ويّتخذ جريس املقامة البرشية موضوًعا لدراسته، وهي املقامة التي شّكك 

عدد من الباحثني يف صحة نسبتها إىل الهمذاين، وذلك لخلّوها من بعض خصائص مقامات الهمذاين الرئيسة. إاّل أّن جريس يثبت أّن املقامة البرشية 

موجودة ضمن أقدم مجموع ملقامات الهمذاين )فاتح 4097(، األمر الذي يعّزز نسبتها إليه. ومن هنا نرى أّن الدراسة الفيلولوجية لنص الهمذاين يف 

ضوء تاريخ النص ستشّكل األساس السليم الذي يقوم عليه التحليل األديب للنص.

تبدأ مقالتنا هذه رحلة البحث عن نص الهمذاين يف الرتاث املخطوط، واصفًة بعض مزايا هذا النص وتاريخ تشكيله. يعالج القسم األول من 

املقالة قضية جمع املقامات، ويتناول القسم الثاين خصائص مجموع مقامات الهمذاين كعمل أديب يف ضوء مخطوطات النص التي وصلتنا، يف حني 

يرّكز القسم الثالث عىل املادة األدبية التي لم تتضّمنها طبعة محمد عبده، أكرث الطبعات شيوًعا. وتخلص املقالة إىل أّن مجموع مقامات الهمذاين، 

قبل طبعة محمد عبده، كان مدّونة متغرّية َنَمت عىل مّر الزمن بتأثري من مجموع مقامات الحريري.

جمع املقامات

غالب الظن أّن مقامات الهمذاين لم تكن تمّثل عنده عماًل أدبًيا متكاماًل، عىل األقل يف املرحلة األوىل من تأليفها؛ فالشاعر مثاًل يبدأ بنظم 

القصائد ومن ثّم يجمعها يف ديوان حني يتشّكل لديه عدد كاٍف منها، ويمكن للشاعر أن يضيف قصائد إىل ديوانه املجموع يف مرحلة الحقة. وغالًبا ما 

يجمع الديواَن أحُد املقّربني من الشاعر أو رواته يف حياته أو بعد وفاته. هذا األمر يصّح أيًضا يف دواوين الرسائل والخطب، ولعّله األقرب إىل الصواب 

أيًضا يف ما يتعّلق بمقامات الهمذاين وجمعها.

1 يدين الباحثان لرمزي بعلبيك ووحيد بهمردي لقراءتهما مسّودة هذا البحث والتعليق عليها، وملحمد كاظم رحمتي لتزويدهما بنسخ من مخطوطات مقامات الهمذاين من إيران، 
وملكتبات السليمانية، ومدرسة اللغات الرشقية واألفريقية School of Oriental and African Studies (SOAS)، وجامعة يال Yale University لتعاونها يف إنجاز هذا العمل.

2 انظر البيبليوغرافيا املتضّمنة يف:
Jaakko Hämeen-Anttila, Maqama: A History of a Genre, Diskurse der Arabistik; 5 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2002).

3 Donald Sidney Richards, "The Maqāmāt of al-Hamadhānī: General Remarks and a Consideration of the Manuscripts," Journal of Arabic Literature, vol. 22 
(1991), pp. 89-99.

4 Ibrahim Geries, "Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī’s Maqāma of Bishr b. 'Awāna (al-Bishriyya)," Middle Eastern Literatures, vol. 14 (2011), pp. 121-153 especially 
pp. 125-126.
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لقد عالج عدد من الدارسني قضية جمع مقامات الهمذاين، نظرًا إىل أهمية النص التاريخية واألدبية، فطرحوا غري فرضية حول هذا الجمع. 

وأّول هؤالء الدارسني كان د. س ريتشاردز الذي قّسم مخطوطات الهمذاين إىل املجموعتني التاليتني:

ӵӵ.املجموعة العثمانية العائدة إىل القرن 9هـ/15م، واملمّثلة يف ستة مخطوطات، يحوي كّل منها 50 مقامة 

ӵӵ املجموعة األّولية، من القرن 6هـ/12م إىل القرن 8هـ/14م واملمّثلة بثالثة مخطوطات تحتوي عىل 19، 33، و40 مقامًة برتتيب مختلف عن املجموعة 

العثمانية.

أما هامني- أنتاّل Hämeen-Anttila، فيطرح يف كتابه عن تاريخ فن املقامة Maqama: A History of the Genre فكرة وجود مجموعة من 

مقامات الهمذاين يف شمال أفريقيا تتضّمن ما بني 20 و30 مقامة. يعتمد هامني-أنتاّل يف طرحه عىل دراسة ريتشاردز، وعىل عبارة البن رشف القريواين 

)ت 460هـ/1067م( يف "مسائل االنتقاد" تشري إىل أّن مجموع مقامات الهمذاين 20 مقامة، وعىل االقتباسات التي يسوقها أبو إسحق إبراهيم بن 

20 مقامة تعود إىل  املكّونة من  أنتاّل إىل أن هذه املجموعة الصغرية  زهر اآلداب. يشري هامني-  1021-413/22م( يف كتابه  بعد  عيل الحرصي )ت 

القسم األول من مقامات الهمذاين وفًقا لرتتيب طبعة محمد عبده)5). وبناًء عىل ما يشري إليه هامني- أنتاّل، من املحتمل وجود مجموعة قديمة ملقامات 

الهمذاين بني أيدي النّساخ، خاصًة أن الهمذاين وضع عدًدا من املقامات وأشار إليها يف مناظرته املشهورة مع أيب بكر الخوارزمي )ت 383هـ/993م( 

قبل وضعه مقامات أخرى متأّخرة زمًنا، منها تلك التي يمدح فيها خلف بن أحمد الذي توىّل حكم سجستان سنة 393هـ/1003م. ويبقى طرح هامني-

أنتاّل فرضية ما لم يتّم اكتشاف مخطوط لهذا املجموع االفرتايض املبّكر.

عىل الرغم من غياب مثل هذا املخطوط، ال شّك يف أّن مقامات الهمذاين كانت منترشة ومتداولة يف أثناء حياته أو ُبعيد وفاته؛ فعالوة عىل 

كان  ولنئ  الدهر)6).  ويتيمة  القلوب  ثمار  يف  مقاماته  من  429هـ/1039م(  )ت  الثعالبي  منصور  أبو  معارصه  يقتبس  املطّولة،  الحرصي  اقتباسات 

ح أن يكون الحرصي قد التقاه، خاصًة أّن الهمذاين لم يغادر فارس، والحرصي لم يسافر إليها، وهذا مّما  الثعالبي قد التقى الهمذاين، فمن غري املرجَّ

يرّجح أن يكون الحرصي قد اعتمد عىل مصدر مكتوب كان موجوًدا يف شمال أفريقيا عند تأليفه زهر اآلداب.

خصائص مجموع املقامات يف ضوء الرتاث املخطوط

من البديهي أن يالحظ متلّقو مقامات الهمذاين، قّراًء ومستمعني، نوًعا من التشابه بني مقامة وأخرى، وأن ينظروا إليها عىل أنها عمل متجانس 

ته، وذلك ألّن املقامات، بطبيعتها، مجموعة من  يف كثري من جوانبه. ومن البنّي أّن هؤالء املتلّقني لم يلَقوا صعوبة يف إدراك مفهوم املقامة، عىل جدَّ

"األخبار" يرويها شخص واحد عن نفسه أو عن رحالت شخص آخر ومغامراته. ومع أّن الراوي والبطل وهميان، فإّن عملية جمع هذه األخبار يف 

كتاب واحد لم تكن غريبة عن بيئة حفلت باألسانيد واملرويات؛ فمجموع املقامات يشبه إىل حدٍّ ما املسند الذي يجمع مرويات شخص واحد، وتصبح 

الرواية بذلك هي ناظم الكتاب الرئيس)7).

املؤّلف  لزمن  تبلور يف مرحلة الحقة  املقامة كما  الهمذاين يف مجّلد واحد عىل فهمهم ملصطلح  اعتمدوا يف جمعهم مقامات  النّساخ  أّن  ويبدو 

نفسه، أي بعد أن نشأت مجموعات أدبية، من مثل مجموعة ابن ناقيا )ت 485هـ/1122م( بمقاماتها العرش، أو - بصورة أخص- مجموعة أيب القاسم 

الحريري )ت 516هـ/1122م( بمقاماتها الخمسني. إّن مخطوطات مقامات الهمذاين تشري إىل وعي متزايد بخصائص مجموعات املقامات التي تمّثل 

كتًبا مستقّلة ومتكاملة عضوًيا، وهذا يتبّدى يف كتابة مقّدمات للمجموعة الواحدة، وااللتزام بوحدة الشخصيات الرئيسة، والتقيد بعدد ثابت للمقامات 

يف املجموعة الواحدة.

5 Hämeen-Anttila, Maqama: A History of a Genre, pp. 118-119.

؛   203 ص   ،)1985 املعارف،  دار  )القاهرة:  )محقق(  إبراهيم  الفضل  أبو  محمد   ، واملنصوب  املضاف  يف  القلوب  ثمار  الثعالبي،  إسماعيل  بن  محمد  بن  امللك  عبد  منصور  6 أبو 
ولالقتباسات من "يتيمة الدهر"، انظر مقالة إبراهيم جريس:

Ibrahim Geries, "On Jaakko Hämeen-Antilla, Maqama: A History of a Genre" Middle Eastern Literatures, vol. 8 (2005), pp. 187-195, esp. p. 188. 

7 انظر:
Gregor Schoeler, The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read, Shawkat M. Toorawa (trans.), The New Edinburgh Islamic Surveys (Edinburgh: 
Edinburgh University press, 2009), p. 79.
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املقّدمات

غالًبا ما تتضّمن الكتب العائدة إىل القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي مقّدمات، ولو جمع الهمذاين مقاماته بنفسه لكان من املتوّقع أن يقّدم 

لها بنفسه)8)؛ فمنذ مجموع ابن ناقيا، صار من املعتاد أن يقّدم مؤّلف أي مجموٍع للمقامات عمله األديب، ُمظهرًا دوره التأليفي بصيغة املتكّلم. ومع أّن 

مخطوطات مجموع مقامات الهمذاين تبدأ غالًبا بمقّدمة، فإّن من املالَحظ أّن هذه املقّدمة ليست من وضع الهمذاين نفسه، وتلك صفة تميز مجموعه 

عن سائر املجموعات الالحقة. ونجد يف مخطوطات مقامات الهمذاين العائدة إىل ما قبل القرن العارش الهجري/ السادس عرش امليالدي)9) مقّدمتني 

مختلفتني، يف اثنتني منهما أضافهما النّساخ، فمقّدمة مخطوطة مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية )ورقة 2أ( هي:

"فهذا مّما أمالها األستاذ اإلمام الفاضل أبو الفضل بديع الزمان أحمد بن الحسني الهمذاين روايًة عن عيىس بن هشام من مقامات أيب الفتح 

اإلسكندري".

مقّدمة مخطوطة مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية، ورقة 2أ

أّما يف مخطوطة آيا صوفيا 4283، فنجد املقّدمة التالية:

"هذه املقامات أمالها األستاذ أبو الفضل أحمد بن الحسني الهمذاين بنيسابور وذكر أّنه أنشأها عىل لسان أيب الفتح اإلسكندري ورواها عن 

عيىس بن هشام وذكر غريه أنها من إنشاء أيب الحسني أحمد بن فارس وتواتر الخرب بذلك".

8 انظر:
Bilal Orfali, "The Art of the Muqaddima in the Works of Abū Manṣūr al-Thaʿālibī (d. 429/1039)," in: Lale Behzadi & Vahid Behmardi (eds.), The weaving of words: 
Approaches to classical Arabic prose, Beiruter Texte und Studien; 112 (Beirut: Orient-Institute; Würzburg: Ergon in Kommission, 2009), pp. 181-202.

ويشري غريغور شولر يف كتابه عن املروي واملكتوب يف الفرتة اإلسالمية املبّكرة:
Gregor Schoeler, The Oral and the Written in Early Islam, Uwe Vagelpohl (trans.), James E. Montgomery (eds.), Routledge Studies in Middle Eastern Literatures; 
13 (London: Routledge, 2006), p. 46.

.syngramma والكتب األدبية التي ُتؤلَّف وفًقا ملعايري ثابتة hypomnēma إىل التمييز يف الثقافة اليونانية بني مدّونات الباحث الشخصية

9 مط فاتح 4097 )520هـ/ 1126م(، ومط مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 47280 )القرن السادس الهجري/ الثاين عرش امليالدي(، ومط يال سالسربي 63 )603هـ/ 1206م(، 
ومط آيا صوفيا 4283 )692هـ/ 1225م(، ومط باريس 3923 )8هـ/ 14م(.
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مقّدمة مخطوطة آيا صوفيا 4283

رسائل  بني  يجمع  الذي  األقدم  الخمسة  املخطوطات  بني  الوحيد  املخطوط  -وهو  3أ(  )ورقة   3923 باريس  مخطوط  أّن  هنا  بالذكر  وجدير 

، بل بصفتها "من املقامات التي أمالها عىل ألسنة املكّدين"، ملمًحا بذلك إىل  الهمذاين ومقاماته- يتحّدث عن املقامات ال بوصفها عماًل أدبًيا مستقالًّ

أنها مجموعة من مقامات فردية وليست عماًل أدبًيا متكاماًل.

أما يف ما يتعّلق باملخطوطات املتأّخرة نسبًيا، فمخطوط نور عثمانية 4270 )1064هـ/1654م(، ومخطوط ويل الدين أفندي 2640 )1126هـ/1714م(، 

ومخطوط رئيس الكّتاب 912 )1130هـ/1718م(، يبدأ كّل منها بمقّدمة متأّثرة إىل حّد بعيد بعبارة ابن رشف القريواين يف "مسائل االنتقاد"، وال سيما منها قوله 

أّن بديع الزمان الهمذاين "زّور" املقامات التي أنشأها "بديهًة" عىل لسان راوية يدعى عيىس بن هشام يزعم أّنه سمعها عن بليغ يسّميه أبا الفتح اإلسكندري)10).

مقّدمة مخطوط نور عثمانية، ورقة 1ب

10 يرّصح أحمد بن عبد املؤمن الرشييش )ت 620هـ/ 122م( يف رشح مقامات الحريري، محمد عبد املنعم خفاجي )مرشف ومصّحح( )بريوت: املكتبة الثقافية، 1952(، ص 1-15، 
بأّن الهمذاين كان يؤّلف مقاماته "ارتجااًل" يف ختام مجلسه وفًقا ألغراض يقرتحها الحضور.
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الشخصيات الرئيسة

ُيالَحظ يف مجموعات املقامات ثبات الشخصية والراوية؛ ففي ما يتعّلق بمقامات الهمذاين، من الشائع عّد الراوية عيىس بن هشام وعّد البطل 

أبا الفتح اإلسكندري. غري أّن فكرة ثبات الراوية والبطل لم تكن رضورًة يف بدايات التأليف يف املقامات، ولم تغُد كذلك إىل أن بدأ متلّقو  الرئيس 

مقامات الهمذاين تأويل النص والتفاعل معه.

فعىل سبيل املثال، تقترص مجموعة مقامات ابن ناقيا عىل بطل واحد )اليشكري(، ولكن الراوية يتغرّي من مقامٍة إىل أخرى؛ فمجموعة مقاماته 

تنتظم بعامل املكان )بغداد(، وتختلف بهذا اختالًفا كبريًا عن النمط الهمذاين القائم عىل حركة الراوي والبطل)11). ويبدو أّن التزام الحريري براوية 

وجي( كان ذا أثٍر كبري يف تأليف املقامات التي تلت عرص الحريري. وبطٍل ثابتني يف مجموعة مقاماته )الحارث بن همام وأبو زيد الرسَّ

أّنه يتضّمن مقامات ال يرويها عيىس بن هشام. فهذا املخطوط،  4097، نرى  وبالعودة إىل أقدم مخطوط ملقامات الهمذاين، مخطوط فاتح 

عىل سبيل املثال، يتضّمن املقامة البرشية، وهي مروّية، كما يشري إبراهيم جريس، عىل لسان الحسن )أو الحسني( بن محمد الفارسيني)12). وكذلك 

املقامة الصيمرية مروّية عىل لسان شخصية حقيقية، أي محمد بن إسحق املعروف بأيب العنبس الصيمري املتوّف سنة 275 هـ/888 م)13).

إًذا، لم تكن شخصية الراوية الواحد عاماًل أساسًيا يف مجموعات املقامات األوىل، كذلك األمر بالنسبة إىل شخصية البطل الواحد، وهذا أمٌر 

بنّيٌ يف مقامات الهمذاين؛ إذ من املعروف أّن البطل متغرّي يف مقامات الهمذاين، وأّن أبا الفتح اإلسكندري، وإن كان يظهر يف غالبية املقامات، ليس 

الشخصية الوحيدة، بل هناك شخصيات أخرى تظهر يف املقامات املدحية املوّجهة إىل األمري خلف بن أحمد، وتقوم أيًضا بدوٍر احتيايل)14).

ليس من دليل عىل أّن مقامات الهمذاين كانت متداولة بصفتها مجموعة أدبية واحدة يف زمانه، غري أّن الهمذاين نفسه يشري إىل مقاماته يف 

مناظرته املشهورة مع أيب بكر الخوارزمي عىل أنها "مقامات اإلسكندري"، وأّن عمله كان "رواية" هذه املقامات)15). وجدير بالذكر أّن املقامة األسدية 

تبدأ بالعبارة التالية: "حّدثنا عيىس بن هشام قال كان يبلغني من مقامات اإلسكندري ومقاالته ما َيصغى إليه النفور وينتفض له العصفور")16). ويستدّل 

من هذه اإلشارات أّن الهمذاين نأى بنفسه عن عمله األديب كمؤّلف مبارش له، ولعل الظاهر يوحي بأّن املقامات هي من تأليف اإلسكندري.

عدد املقامات يف املخطوطات وترتيبها

نّبه د. س ريشاردز إىل أّن ترتيب املقاالت يف مخطوط فاتح 4097، وهو األقدم كما أرشنا سابًقا، مختلف عن ترتيب طبعة محمد عبده. وهذا 

الرتتيب القديم للمقامات مماثل للرتتيب املعتمد يف مخطوط مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 47280 العائد إىل القرن التاسع عرش امليالدي واملنسوخ 

11 للسفر واالنتقال يف مقامات الهمذاين، انظر مقالة: محمد بريري، "الرحيل يف’مقامات‘ بديع الزمان الهمذاين: اإليحاءات واملغزى"، ألف، العدد 26 )2006(، ص 138-158.

12 انظر مناقشة إبراهيم جريس لهذه الشخصية يف:
Geries, "Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī’s Maqāma of Bishr b. 'Awāna (al-Bishriyya)," p. 130.
إاّل أّن جريس لم يتوّصل إىل تحديد تلك الشخصية، وجدير بالذكر أّن الهمذاين يف مخطوط باريس 3239 يقتبس شعرًا لربكويه الزنجاين برواية أيب عبد الله الفارسيني، والذي قد يكون 

الراوية نفسه للمقامة البرشية.

13 انظر: 
Hämeen-Anttila, Maqama: A History of a Genre, p. 44.

14 املصدر نفسه، ص 60.

15 انظر عبارة الهمذاين: "... تجهيز قدٍح علينا فيما روينا من مقامات اإلسكندري"، يف:أحمد بن الحسن بن يحي بديع الزمان الهمذاين، كشف املعاين والبيان عن رسائل بديع 
الزمان، إبراهيم بن السيد عيل األحدب الطرابليس الحنفي )محّقق( )بريوت: دار الرتاث، ]د.ت.[(، ص 390-389؛ ومط باريس 3239، ورقة 2أ.

16 أحمد بن الحسن بن يحيى بديع الزمان الهمذاين، مقامات بديع الزمان الهمذاين، محمد عبده )محقق( ، ط 10 )بريوت: دار املرشق، 2002(، ص 29.
قد  "فور"(،  اللسان  )انظر  الظباء  وهي  فائر،  جمع  "الُفور"،  كلمة  أن  ويبدو  الُفور"،  إليه  ُيصغي  "ما  هي:   63 يال  ومخطوط   4097 فاتح  مخطوط  رواية  أّن  هنا  املالحظ  ومن 

"النفور". بـ  اسُتبدلت 
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عن مخطوط أقدم يعود إىل سنة 562هـ/1166-7م، ومخطوط يال- سالسربي  Yale, Salsbury Manuscript 63 املنسوخ يف سنة 603هـ/1206م. 

إّن التشابه بني هذه املخطوطات، من حيث الرتتيب، يشري إىل عالقة بينها؛ وقد يسّوغ افرتاض وجود مجموع ملقامات الهمذاين بني أيدي النّساخ 

يعود إىل ما قبل سنة 520هـ/1126م، أي بما يربو عىل القرن من وفاة الهمذاين. وجدير بالذكر أّن وجود أربعني مقامة يف املخطوط األقدم ربما يكون 

محاكاة ملجموعات الحديث املتضّمنة أربعني حديًثا)17).

وعىل الرغم من وجود أربعني مقامٍة يف املخطوط األقدم، فإّن عدد املقامات يف مخَطوطي يال-سالسربي ومدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 

يصل إىل خمسني. أّما املقامات العرش اإلضافية، فهي إّما ُمَلح للهمذاين وإّما مقامات أخرى منسوبة إليه.

يرى هامني- أنتاّل أّن ُمَلح الهمذاين التي يغيب عنها الراوي والبطل، كانت قيد التداول خارج مجموعة املقامات ومجموعة الرسائل، وأّن جامًعا 

مجهواًل قد زادها عىل مجموع املقامات)18). أّما إبراهيم جريس، فيخلص إىل أّن هذه املَُلح أخبار وإنشاءات للهمذاين أو عنه، وأنها ُعّدت مقامات يف 

مرحلة الحقة)19). ومن املالَحظ أّن مخَطوطْي يال- سالسربي ومدرسة اللغات الرشقية واألفريقية يتضّمنان سبع ُمَلح تقع يف نهاية املجموعتني تقريًبا 

)برتتيب 43-37 يف مخطوط يال-سالسربي و50-43 يف مخطوط مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية(.

 - العدد اإلجمايل إىل خمسني؛ ففي مخطوط يال  اللغات الرشقية واألفريقية ثالث مقامات ليصل  يضيف مخطوطا يال-سالسربي ومدرسة 

سالسربي نجد مقامًة عىل هيئة رسالة، واملقامتني املطلبية والطّبية )وهذه األخرية ليست موجودة يف طبعة محمد عبده()20)، ونجد يف مخطوط مدرسة 

اللغات الرشقية واألفريقية ثالث مقامات لم تتضّمنها طبعة محمد عبده، وملّا كانت غري مسّماة ارتأينا أّن نسّميها الهمذانية والرشيفية والخاتمية 

)أنظر جدول املقارنة بني املخطوطات يف املالحق(.

ا أّن نمّو مجموع مقامات الهمذاين من 40 إىل 50 قد حصل يف القرن نفسه الذي أّلف فيه الحريري مقاماته الخمسني، األمر  من الالفت حقًّ

الذي ينّم عن أثٍر ملجموع الحريري يف تشّكل املجموع الهمذاين، خاصًة بعد ذيوع صيت مقامات الحريري وتفّوقها من حيث الشهرة عىل مقامات 

الهمذاين)21). عالوة عىل ذلك، يبدو أّن مدلول كلمة مقامة يف القرن السادس الهجري/الثاين عرش امليالدي يختلف عن مدلولها يف عصور الحقة، 

وهو أمر يفرّس إدخال املَُلح الهمذانية إىل مجموع املقامات يف الفرتة املبّكرة. ويبدو أّن النّساخ يف ذلك القرن كانوا مّطلعني عىل ماّدة أدبية تصلح ألن 

ُتنسب إىل الهمذاين عىل أنها مقامات. ولسنا ننىس يف هذا املجال أّن املقامات السّت املدحية )الناجمية، والَخَلفية، والنيسابورية، وامللوكية، والسارية، 

والتميمية( ال وجود لها يف مخطوطات املقامات التي ترجع إىل ما قبل القرن العارش الهجري/السادس عرش امليالدي.

يبدو أّن النّساخ، أو بعض متلّقي النص، كانوا عىل وعي ببعض املسائل املتعّلقة بمجموع مقامات الهمذاين؛ من ذلك مثاًل أّن قارًئا ملخطوط 

فاتح أضاف يف الورقة 2أ منه ما ييل:

"رأيت له مقامتني ليستا هنا أحداهما خمرية وأّولها اتفق يل يف عنفوان الشبيبة واألخرى طّبية أّولها عن يل االجتياز ببالد األهواز وعّدة املقامات 

أربعمائة قاله مصنفها والثعالبي".

17 نجد يف مخطوط فاتح 4097 )ورقة 2أ( العبارة التالية: "كتاب املقامات األربعني". ويف ما يتعّلق بمجموعات الحديث األربعينية، انظر:
Jonathan A. C. Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, Foundations of Islam (Oxford: Oneworld Publications, 2009), pp. 55-56.

18 Hämeen-Anttila, Maqama: A History of a Genre, p. 77.

19 Geries, "Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī’s Maqāma of Bishr b. 'Awāna (al-Bishriyya)," p. 130.

20 انظر:
Bilal W. Orfali and Maurice A. Pomerantz, "A Lost Maqāma of Badīʿ al-Zamān al-Hamaḏānī?" Arabica, vol. 60 (2013), pp. 245–271, esp. p. 248.

21 يقول أحمد بن عيل بن أحمد الفزاري القلقشندي، عىل سبيل املثال يف صبح األعىش يف صناعة اإلنشا )القاهرة: املطبعة األمريية، 1919(، ص 110-14: "واعلم أن أّول من فتح 
باب عمل املقامات عاّلمة الدهر وإمام األدب البديع الهمذاين فعمل مقاماته املشهورة املنسوبة إليه، وهي يف غاية من البالغة وعلّو الرتبة يف الصنعة، ثم تاله اإلمام أبو محمد القاسم 

الحريري فعمل مقاماته الخمسني املشهورة فجاءت نهاية يف الحسن وأتت عىل الجزء الوافر من الحّظ وأقبل عليها الخاص والعام حّتى أنست مقامات البديع وصريتها كاملرفوضة".
واملالحظ هنا أن القلقشندي يتحّدث عن خمسني مقامة للحريري بينما يشري إىل مقامات مشهورة منسوبة إىل الهمذاين من دون تحديد عددها.
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مخطوط فاتح، ورقة 2أ

ويمكن، استناًدا إىل ما سبق، وبالعودة إىل 40 مخطوًطا ملجموع مقامات الهمذاين، تقسيم مخطوطات املجموع إىل ثالث مجموعات:

الرشقية  اللغات  ومدرسة   4097 فاتح  وهي:  األقدم،  الخمسة  املخطوطات  من  تتأّلف  تجانًسا،  املجموعات  أكرث  وهي  األوىل،  املجموعة 

واألفريقية 47280 ويال - سالسربي 63 وآيا صوفيا 4283 وباريس 3923. 

املجموعة الثانية مكّونة من 20 مخطوًطا تعود إىل ما بني القرن الحادي عرش الهجري/السابع عرش امليالدي إىل القرن الثالث عرش الهجري/

التاسع عرش امليالدي. تعتمد هذه املخطوطات ترتيب مخطوط فاتح 1097، وتتضّمن عدًدا آخر من املقامات واملَُلح، من بينها الهمذانية والرشيفية 

والخاتمية.

املجموعة الثالثة تتضّمن 15 مخطوًطا تعود إىل ما بني القرن العارش الهجري/القرن السادس عرش امليالدي والقرن الثالث عرش الهجري/التاسع 

عرش امليالدي. ترتيب املقامات يف هذه املجموعة هو الرتتيب الذي نجده يف طبعة محمد عبده، وتتضّمن، إضافًة إىل املقامات املوجودة يف مخطوط فاتح، 

املقامات التالية: املغزلية، والناجمية، والخلفية، والنيسابورية، والعلمية، والشعرية، وامللوكية، والصفرية، والسارية، والتميمية، والخمرية.
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مواد مل تتضمنها طبعة محمد عبده

املقامة الشامية

هذه املقامة مثبتة يف بعض طبعات املقامات)22)، وال ُيشّك يف صحة نسبتها إىل الهمذاين. صحيح أّن محمد عبده لم يضّمنها طبعته، إاّل أّن ذلك 

مرّده إىل دواٍع أخالقية بحتة؛ إذ إّنه يقول يف مقّدمة طبعته)23):

"وههنا ما ينبغي التنبيه عليه وهو أّن يف هذا املؤلَّف من مقامات البديع رحمه الله افتناًنا يف أنواع من الكالم كثرية رّبما كان منها ما يستحي 

األديب من قراءته. ويخجل مثيل من رشح عبارته. وال يحمل بالسّذج أن يستشعروا معناه. أو تنساق أذهانهم إىل مغزاه. وأعوذ بالله أن أرمي صاحب 

املقامات بالئمة تنقص من قدره. أو أعيبه بما يحّط من أمره. ولكْن لكّل زماٍن مقال. ولكّل خيال مجال. وهذا عذرنا يف ترك املقامة الشامية. وإغفال 

بعض جمل من املقامة الرصافية. وكلمات من مقامة أخرى مع التنبيه عىل ذلك يف مواضعه. واإلشارة إىل السبب يف مواقعه".

والثانية  تّدعي صداًقا،  وامرأتان، األوىل  إليه رجل هو اإلسكندري  الشام يختصم  قاٍض يف بالد  دوَر  املقامة  بن هشام يف هذه  الراوية عيىس  يّتخذ 

تلتمس طالًقا ونفقة. يستمع القايض إىل اّدعاء الرجل يف تهّربه من صداق األوىل، ثم يسمع رّدها، ثم دفاع الرجل الذي يتبنّي كذبه. بعدئٍذ تطلب االمرأة 

الثانية اإلمساك باملعروف أو الترسيح بإحسان، فيحكم القايض لالمرأة بنفقة قدرها "مائة")24) يف الشهر. إاّل أّن اإلسكندري يجد أّن هذا فوق الطاقة، فيهّدده 

القايض بإبرام الطالق. يعود اإلسكندري بعد شهرين ليلتمس تخفيف النفقة فينذره القايض بإبرام الطالق مجّدًدا، عند ذلك ينشد اإلسكندري أبياًتا يف هجائه.

املقامة الشامية يف مخطوط فاتح، ورقة 28أ28-ب

22 انظر مثاًل: أحمد بن الحسني بديع الزمان الهمذاين: مقامات أيب الفضل بديع الزمان الهمذاين )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1298هـ(، ص 45-43؛ مقامات بديع الزمان 
الهمذاين )بريوت: دار االنتشار العريب، 2009(، ص 157-158.

23 الهمذاين، مقامات بديع الزمان الهمذاين، تحقيق محمد عبده، ص 2.
وجدير بالذكر أّن محمد عبده يترّصف يف نص الهمذاين يف عدد غري يسري من املقامات من دون أن يشري إىل ذلك يف هوامش تحقيقه، ومثال ذلك صنيعه يف املقامة املوصلية بتغيريه 

موضع دّس الجّثة من "اإلست" إىل "اإلبط"، األمر الذي يغرّي مقصد صاحب املقامة من حيث انتهاك حرمة امليت عىل أبشع صورة ممكنة.

24 كذا جاء يف األصل من دون تحديد "املائة".
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خامتة املقامة السجستانية

نجد خاتمة هذه املقامة يف مخطوط آيا صوفيا )الذي اعرتى أوراَقه خلٌط كبري(، ومخطوط يال - سالسربي 63، ومخطوط مدرسة اللغات الرشقية 

واألفريقية 47280، عالوة عىل عدد من املخطوطات املتأّخرة. أّما طبعة محمد عبده، فال تشتمل عىل تلك الخاتمة، وتنتهي فيها املقامة عىل النحو التايل: 

"فقلت كم يحّل دواَءك هذا فقال ُيِحلُّ الكيُس ما شئَت؟ فرتكُته وانرصفت")25). وهذا نص ما تبّقى من هذه املقامة اعتماًدا عىل مخطوط آيا صوفيا:

ُيخىل دواؤَك فقال: ُيخىل الكيس ما شئَت فأما البطُن فال، فلّما فرغ من مقامته رصُت إليه وقلت: ما دعاك إىل هذا؟ فأنشأ يقوُل )من الرجز(:

وجدُتهم قافلة الحمريِ  وكنُت مشتاًقا إىل األمرِي

ففزت منهم بِكرا َبعرِي   وبالذي ُيقَضُم من شعرِي

ثم ذكرت حوصيل وطريي وبالذي أنفق يف املسريِ 

فرتكُتُه وانرصفُت.

خاتمة املقامة السجستانية يف مخطوط آيا صوفيا 4283

25 املصدر نفسه، ص 23.
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خاتمة املقامة السجستانية يف مخطوط يال - سالسربي 63، ورقة 17أ

خاتمة املقامة السجستانية يف مخطوط مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 47280، ورقة 58ب
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املقامة الطبّية

موضوع هذه املقامة، املوجودة حرًصا يف مخطوط يال - سالسربي 63، هو الطّب والصيدلة. يقّص راوي املقامات املعتاد عيىس بن هشام مغامرًة 

لطبيب يف مدينة الدونق مع رفقة من مدينة األهواز. بعد تعداد بارع ومسّجع لألمراض النادرة والعقاقري التي تشفيها، يستطيع الطبيب، بمساعدة ابنه، 

أن يخدع هذه الرفقة ويحّصل منهم رزقه. وكما هي العادة يف مقامات الهمذاين األخرى، يكشف الراوي قناع أيب الفتح اإلسكندري يف نهاية املقامة. 

وقد ناقش بالل األرفه يل وموريس بومرانتز صحة نسبة هذه املقامة إىل الهمذاين اعتماًدا عىل األسلوب والشكل، مؤّكَدين أّن وجودها ضمن هذا 

املجموع القديم يجعلها أكرث موثوقية من ُخمس املقامات املنشورة يف طبعة محمد عبده)26).

املقامة الطّبية يف مخطوط يال - سالسربي، ورقة 29أ30-ب

26 انظر:
Orfali & Pomerantz, "A Lost Maqāma of Badīʿ al-Zamān al-Hamaḏānī?", pp. 270–271.
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املقامة الهمذانية

وصلتنا هذه املقامة واملقامتان التاليتان يف أكرث من أحد عرش مخطوًطا)27). ومضمون املقامة الهمذانية أّن عيىس بن هشام يصل إىل مدينة 

همذان الخاضعة لزعامة شخص يدعوه الرشيف الحسني. يلتحق عيىس بمجلس الحسني ويلتقي شخًصا "ينتمي البن املرّشف الكاتب"، وآخر 

ْعوة األوىل ]العّباسية[ واْنَتمى لبغداد". يبدأ هذا الرجل بإنشاد شعر يحن فيه إىل الزمن املايض، ذاكرًا الشيب والشباب، وبعد  "بالدسكرة قد عاَوَد الدَّ

بالجود والعطاء واإلحسان، وهي  الحسني  بعدها إىل مدح الرشيف  الشاعر  القريبة منها. يخلص  البغدادية واملناطق  املناطق  ينتقل إىل تعداد  ذلك 

صفات تمّكن الشاعر من التغّلب عىل "ريب الزمان". ويف البيتني األخريين يشري الرجل إىل سفره واختباره بخل الناس َوجودهم قبل أن ينرصف إىل 

حرضة الرشيف. ويف ختام املقامة يتعّرف الشاعر إىل هوية الراوي عيىس بن هشام فينشد بيًتا يف الغزل ينّم عن هذا التعّرف ويتداركه ببيت آخر يسرته، 

فريّد عيىس بن هشام ببيٍت يِعُد الشاعَر بكتمان رّسه.

املقامة الهمذانية يف مخطوط جامعة اسطنبول 1227، ورقة92أ

27 انظر البحث التايل بشأن موثوقية هذه املقامات الثالث:
Maurice A. Pomerantz & Bilal W. Orfali, "Three Maqāmāt Attributed to Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī (d. 398/1008)," Journal of Abbasid Studies, forthcoming.
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املقامة الرشيفية

راوية هذه املقامة هو ابن عيىس بن هشام، واسمه محمد. يروي محمد أّنه شهد أبا الفتح اإلسكندري يكتب للرشيف الحسني نيابًة عن طاهر 

بن محمد اإلسكندري، وأّن فحوى ما كتبه رغبته يف العودة إىل حرضة الرشيف ومدحه بعد أن اضطّرته رصوف الدهر إىل ترك تلك الحرضة. ينتقل 

كاتب املقامة بعد ذلك إىل وصف ما لقيه يف ُبعده من شقاء وقلق وسهاد وبخل الباخلني، ليمدح الرشيف مجّدًدا يف الختام.

املقامة الرشيفية يف مخطوط مجلس مّل 2/5764، ورقة 124ب125-أ

املقامة الخامتية

يروي عيىس بن هشام يف هذه املقامة قصة خالف حول "زوَجْي خاتم" بينه وبني أيب سعد القائجاين، وقد كان أبو سعيد قد قايض أحد الزوجني 

بـ" توزيع" ناله من األستاذ أيب عيل الحسن بن أحمد، ولكنه ندم بعد أن عرف قيمة الخاتمني. عند ذلك يتحّدى القائجاين الراوَي يف لعبة شطرنج 

القائجاين أقرع ال يتجارس أحٌد عىل ذكر الرأس أو القرع يف  بالقائجاين يغّش يف اللعب مّرتني. وكان  يكون الخاتمان فيها من نصيب الرابح، فإذا 

حضوره، فإذا بالراوي ينظم شعرًا ينذر فيه القائجاين ويذكر رأسه ألنه رفض تسليم الخاتمني اآلخرين. وتستمّر املكاتبة والخالف وذكر الَقَرع إىل أن 

يجتمع االثنان إىل مائدة أيب الحسن بن أحمد. إاّل أّن الراوي يمتنع عن الطعام بسبب حضور القائجاين، وينشد أبياًتا يهجوه معّرًضا برأسه األقرع. 

وملّا استغرب أبو الحسن هذا الفعل عىل املائدة، قّص عليه عيىس بن هشام ما حدث. يف إثر ذلك تناول أبو الحسن الخاتمني من القائجاين وأعطاهما 

لعيىس وسأله أن يتوّقف عن الهجاء. وتنتهي املقامة بأبيات من الشعر ألحد الكّتاب يمدح فيها عيىس بن هشام لهجائه القايس للقائجاين. غري أّن 

القائجاين شكا هذا األمر إىل األستاذ أيب الحسن، فرّد عيىس بشعر يذّكر فيه القائجاين بأنه كان قد حّذره من مغّبة فعله.
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املقامة الخاتمية يف مخطوط مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 47280، ورقة 122ب123-أ

خامتة

أّسس الهمذاين يف مقاماته لفن ترك أثرًا كبريًا يف األدب العريب والعاملي، غري أّن نص الهمذاين نص مفتوح عىل كثري من األسئلة التي ال تتعّلق 

ل  بتأويله فحسب، بل أيًضا بجمعه وتكوينه وتاريخه وتداوله، وهذا ما حاولت هذه املقالة أن تتطّرق إليه. ويبدو أّن مجموع مقامات الهمذاين تشكَّ

عىل صورة كتاب يف مرحلة الحقة من حياة املؤّلف، وذلك بتأثري من مجموع مقامات الحريري الذي تضّمن خمسني مقامة. وملّا كان ثّمة مجموع مبّكر 

ملقامات الهمذاين قيد التداول يتضّمن أربعني مقامة، فالظاهر أّن نّساخ مقامات الهمذاين وجامعيها أضافوا مقامات إىل هذا املجموع ليصل املجموع 

إىل خمسني. ومجمل تلك اإلضافات ُمَلح ورسائل ومقامات منسوبة إىل الهمذاين كانت قيد التداول يف القرن السادس الهجري/الثاين عرش امليالدي. 

وال يعنينا يف هذا املقام صّحة نسبة هذه القطع األدبية إىل الهمذاين بقدر ما يعنينا أّن إضافتها إىل مجموع مقامات الهمذاين دليل عىل أنها همذانية 

الطابع، وأّن مجموع مقاماته ظّل قيد التشّكل حّتى القرن السادس الهجري/الثاين عرش امليالدي عىل أقّل تقدير.
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املالحق

جدول مقارنة بني مخطوطات فاتح، ومدرسة اللغات الرشقية واألفريقية، ويال-سالسربي، وطبعة محمد عبده

فاتح 

4097
مدرسة اللغات الرشقية واألفريقية 

47280
يال - 

سالسربي 63

طبعة محمد 

عبده

11113االبرصية
22214الفزارية

33318القزوينية
4443البلخية
5555الكوفية

6661القريضية
77720القردية

88821املوصلية
9996األسدية
10102423الحرزية

11112524املارستانية
12124426الوعظية
13131216املكفوفية
14141315الجاحظية
15151417البخارية

1616158األذربيجانية
1717162األزاذية

18181719الساسانية
1919189الجرجانية

2020194السجستانية
21212010اإلصفهانية
22222129الحمدانية
23232211األهوازية
24242312البغداذية
2525117الغيالنية
26263430الرصافية
27272641الوصية

28282743الدينارية
29292833الحلوانية
30302951البرشية
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31313125املجاعية
323232الشامية
33331022املضريية
34343336األرمنية

35353042الصيمرية
36364535اإلبليسية
37374627األسودية
38384728العراقية
39393534النهيدية
40403632الشريازية
4950املطلبية
48الطبية
50رسالة 1

41الهمذانية
42الرشيفية
43الخاتمية
4437ملحة 1
4538ملحة 2
4639ملحة 3
4740ملحة 4
4841ملحة 5
4942ملحة 6
5043ملحة 7
31املغزلية

37الناجمية
38الخلفية

39النيسابورية
40العلمية

44الشعرية
45امللوكية

46الصفرية
47السارية
48التميمية
49الخمرية
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قامئة املصادر واملراجع

املراجع العربية
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* أستاذ مساعد للتاريخ اإلسالمي يف كلية اإللهيات يف جامعة Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi، تركيا. 

ســواء أهاجر املندائيون من فلســطني إىل بالد ما بني النهرين، حســبام يعتقد أنصار نظرية األصل الغريب، أم كانت بالد ما 
بني النهرين هي موطنهم األول حسبام يعتقد الباحثون من القائلني بنظرية األصل الشقي، فإّن املنطقة املمتدة ما بني 
واســط والبرصة، والتي شكلتها منذ القدم البحريات العذبة وروافد نهر الفرات وأطلق عليها الجغرافيون املسلمون اسم 
البطائح، هي املجال الذي اســتوطنه املندائيون األوائل منذ عصور ما قبل الفتح اإلسالمي للعراق وحتى يومنا هذا؛ ففي 
هــذه البيئة الزراعية الخصبــة والغنية مبجاري األنهار واملســتنقعات العذبة تبلورت عقائد املندائيــني املتعلقة بتقديس 

ه رمزًا للحياة. املاء الجاري وعدِّ

وملّــا كان االهتــامم بتاريخ املندائيني وأصــول عقائدهم قد ظّل حكرًا عىل املســتشقني حتى يومنا هذا - إذ قلَّام ســّجل 
فيه باحث عريب إســهاًما ذا بال - فقد قســمت هذه الدراســة إىل شــطرين، ُعني األول منهام وعنوانه "تاريخ الدراســات 
املندائية"، بتســجيل نقدي شــبه حرصي للدراســات القيّمة التي أثّرت دون غريها يف اتجاه البحث العلمي بخصوص طائفة 

الصابئة املندائيني، ومثّلت انعطافًا يستحق التسجيل. 

أّما الشطر الثاين من الدراسة، فهو تحت عنوان "أبرز املستجدات املتعلقة بأصول املندائيني ومصادر ديانتهم". وقد ناقشت فيه 
أصول الصابئة املندائيني، وإىل أّي عرق ينتمون، ومصادر ديانتهم عرب دراسة عقائدهم وكتبهم املقدسة. كام ناقشت نظريتَي 

األصل الشقي، واألصل الغريب واإلشكاالت املحيطة بهام، وأبرز املستجدات يف الجدل الدائر بني الباحثني يف هذا الصدد.

Whether or not Mandaeans emigrated from Palestine to Mesopotamia, as the supporters of the Western origin theory 
suggest, or if Mesopotamia was the area from which the group emerged, as proponents of the Eastern Origin theory 
maintain, it remains true that the area between Wasit and Basra—noted for its sweet water lakes, and known by 
early Islamic geographers simply as "the Marshes"—was the region which saw their earliest settlement, beginning 
with the pre-Islamic era and extending to the present day. It was within this lush and aquatic ecosystem that the 
Mandeans’ religious beliefs took shape, with their emphasis on the sanctity of flowing water and its identification 
with vitality and life itself. 

Interest in the Mandeans and their religious beliefs has been largely restricted to Orientalists, with very few Arabic 
sources dealing with this topic. The author intends to use this article as part of a remedy of this problem, and does so 
in two distinct sections. The first section is devoted to a literature review covering the most important contributions 
to the scholarship surrounding the Sabean Mandeans. The second section of the study concerns the ethnic origins of 
the Sabean Mandeans, and the influences which shaped their religious beliefs, based on the author’s reading of their 
sacred texts. It further surveys both the Eastern and Western Origins theories, examining in detail the difficulties 
which plague both and the major milestones in the controversy that engrosses these two theories.

 تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة

أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

A History of Mandean Studies 
with Highlights on the Study of their Origins and of their Beliefs

 *Ahmed  Al-Adawy   |   أحمد العدوي

56



57

دراســات
تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة أصول الصابئة 

املندائيني ومصادر ديانتهم

مدخل إىل تاريخ الدراسات املندائية منذ القرن السادس عرش حتى أوائل 

القرن العرشين

يعود اهتمام الباحثني بالصابئة إىل وجود بقية باقية منهم بني ظهرانينا يف العراق، قّدر لها أن تكون الفرقة الغنوصية)1) الوحيدة التي تمكنت 

من البقاء، وهي طائفة الصابئة املندائيني، ويف الحقيقة يمكن القول إجمااًل إّن الدراسات الخاصة بتاريخ الصابئة وعقائدهم قد جرت – باستثناءات 

طفيفة - تحت راية البحث يف تاريخ الصابئة املندائيني وعقائدهم؛ إذ بدأ املسترشقون يف االهتمام املتزايد بالصابئة املندائيني يف بالد ما بني النهرين، 

ا. وتركزت دراساتهم حول ديانتهم وأصولهم العرقية، منذ وقت مبكر جدًّ

ففي القرن السادس عرش ذهب بعض املبرّشين - وبخاصة الربتغاليني منهم - الذين تعّرفوا عن كثب إىل الصابئة املندائيني يف البرصة - إىل قول 

الفرقة وصمتها حيال ما يتعلق بديانتها وطقوسها،  الغامضة لهذه  القول عىل الشعائر  الفرق النرصانية، معتمدين يف هذا  إّن املندائيني هم إحدى 

وممارستها طقس التعميد)2) يف املياه الجارية، مّما جعلهم يعتقدون أّنهم نصارى عىل مذهب القديس يوحنا املعمدان )يحيى بن زكريا(، ووضعوا 

عنهم تقريرا أولًيا بالربتغالية بعنوان Diversi avisi particolari dall 'Indie di Portogallo Riccuti، أشاروا فيه خطأ إىل أّنهم فرقة نرصانية غري 

تامة اإليمان، وأّن القديس يوحنا املعمدان كان قد برّش يف بالد ما بني النهرين. إال أّن تقريرًا ثانًيا أرسل إىل جوا Goa - قاعدة مستعمرات الربتغال 

يف املحيط الهندي – قد استدرك هذا الخطأ، وإن كان قد أشار بدوره إىل أّن املنطقة املحيطة بالبرصة تضم عدًدا كبريًا من أتباع يوحنا املعمدان. وبهذا 

ظلت دوائر البحث تعتقد وجود صلة ما بني املندائية والنرصانية، ولم يْجر عّد تلك الطائفة طائفة مستقلة تماًما عن النرصانية إال بعد عام 1615 )3).

ويف عام 1622 أشار الرحالة اإليطايل دي لوجليو Di Luglio إىل أّن هذه الطائفة تعرف باملنادي ]املنداي[ أو الصايب، كما دعاهم إغناطيوس 

- وهو من املبرشين الكاثوليك - بأتباع يوحنا املعمدان وباملندائيا. وقد ظّل الخلط يف التسميات واألوصاف قائًما حتى النصف الثاين من القرن الثامن 

الخطأ  النرصانية، ومن  بكثري من ظهور  أقدم  زمن  إىل  بداياتها  ترّد  الحديثة  الدراسات  وبعض  امليالدي،  األول  القرن  منذ  برزت  دينية   - فلسفية  نزعة   Gnosticism 1 الغنوصية 
عّد الغنوصية مذهًبا واحًدا له مالمحه الفكرية املميزة، وإّنما هي يف حقيقة األمر خليط معقد من املذاهب واالعتقادات التي لم تستطع يف أّي وقت توحيد صفوفها ضد مناوئيها من 
النصارى، بل ظلت مذاهبهم تتحارب فيما بينها، وكان ذلك من عوامل ضعفها وانهيارها يف نهاية األمر. انظر: عزيز سباهي، أصول الصابئة وعقائدهم الدينية، ط3 )دمشق: دار 
املدى، 2002(، ص 140. أّما الغنوصيون فريون أنهم وحدهم يمتلكون املعرفة السامية، وحقيقة الذات اإللهية واإلنسان، وهي معرفة تفيض عليهم من قبل الذات اإللهية، وهذه 
املعرفة أيًضا هي سبيل اإلنسان للخالص، واألعمال الطيبة إذْن هي وسيلة الرتّقي إىل هذه املعرفة، وليست غاية يف حد ذاتها، ويكمن خالص البرش - عند الغنوصيني - يف الجنوسيس 
Gnosis وهي كلمة يونانية معناها معرفة الله، وهي املعرفة التي تتجىل فقط للمختارين من أنقياء الروح، وهذا التجيل ال يأيت للمريدين املستنريين إال من خالل طقوس تتضمن ما 
يشبه املناجاة والتأمل الصويف، وهي جميعا ممارسات تتسم بالرسية والغموض، ولم يقف الباحثون بعد عىل أبعادها بوضوح، وقد آمن الغنوصيون بوجود الله الكائن األعىل الذي ليس 
كمثله يشء، والذي ال يمكن للعقل البرشي أن يدركه، ومن هذا الكائن األعىل تتنزل أيونات )فيوضات( شتى تنبثق منها النفوس واملالئكة، أّما مادة الجسد نفسها فهي رمز االنحطاط 
والرّش، والتي تولد بدورها قوة الخلق Demiurge وهي التي أوجدت العالم املادي، وهذه القوة الخالقة هي التي سيطرت عىل األرض التي كانت مليئة بالرشور وال تعرف الروحانيات. 

انظر: هرني س. عبود، معجم الحضارات السامية )بريوت: دار الجيل، 1991(، ص 638. وعن الغنوصية ورصاعها مع املسيحية األوىل، انظر:
K. Rudolph, Gnosis, the nature and history of Gnosticism (London: 1998), pp. 275 - 343; Alastair Logan, Gnostic truth, and Christian Heresy, (London: 
Glasgow,1996), pp.71-98;
)مرتجم(،  عبيد  إسحاق  الرشقية،  املسيحية  تاريخ  عطية،  سوريال  عزيز  327-326؛  ص   ،)1936 والنرش،  التأليف  لجنة  مطبعة  )القاهرة:  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  كرم،  يوسف 

)القاهرة: منشورات املجلس األعىل للثقافة، 2005(، ص 53.

2 التعميد Baptism كلمة ُأخذت عن الكلمة اليونانية Baptizein وتعني االنغمار يف املاء، ويكافئها الجذر العربي اآلرامي "عمد" ومعناه "وقف منتصبا"، وهذا شأن املعتمد يف املياه 
الجارية. وهو مصطلح يجرى عىل كل طقس ديني يشرتط الغمر يف املاء الجاري، إّما للتطهر من الخطايا، أو للندم واالستغفار. وهو طقس كان يمارس يف العديد من أديان الرشق قبل 
ظهور املسيحية بصور مختلفة، فالبابليون - ومن قبلهم السومريون واألكاديون - كانوا يرون يف االرتماس يف املاء الجاري امتالء بالحياة، سباهي، أصول الصابئة، ص 63. وال يزال 
الطقس يستخدم إىل اليوم عند الهندوس، وهي الطقوس ذاتها التي يمارسها املندائيون اليوم، سباهي، املرجع نفسه، ص 118. ودخل الطقس يف طور جديد بعد ظهور يوحنا املعمدان، 
والذي أدى إىل حدوث طفرة بالطقس حني عمد اليهود وألول مرة عىل نحو جماعي بنهر األردن، وكان عماده بمنزلة إعالن للتوبة والندم عىل الخطايا، لكن الطقس ذاته اّتخذ معًنى 
جديًدا يف ظل املسيحية البولسية، إذ أصبح رمزا للدخول يف العهد، ويلزم الطفل حديث الوالدة، أو املعتنق البالغ املسيحية أن يتعمد ملرة واحدة يف حياته عالمة عىل دخوله يف العهد 

وقبوله أرسار اإليمان. انظر:
Everett Ferguson, Baptism in the Early Church, History, Theology, and Liturgy in the First five centuries (Cambridge: Eerdmans, 2009), p. 75.

3 للمزيد من التفصيل، انظر:
W. Brandt, "Mandaeans", in: Encyclopedia of religion and ethics, James Hastings & others (edit), Vol. VIII (Edinburgh, T. & T. CLARK , 1971), pp. 391 – 393.

سباهي، ص 33 – 35.
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Sabeans يف جنوب اليمن للتقارب الصويت بني الكلمتني، بخاصة حني ينطق االسم أو  عرش، حيث كان الباحثون يخلطون بينهم وبني السبئيني 

يكتب بالحروف الالتينية)4).

وأحدثت بعض التسميات العامية التي عرف بها الصابئة كـ"الصبة"، و"الصبة"، و"الصابئة" و"املندايي" و"املنداي"، بعض االرتباك يف دوائر 

و"الناصوراثيني"  "الناصوراثا"  برسم  القديمة  املندائية  الدينية  الكتابات  ترد يف  التي  التسمية  بهذه  الخاصة  األولية  الدراسات  الخلط  فعّم  البحث، 

و"الناصورايئ")5) وكان من نتيجة ذلك أن جرى الخلط بينهم وبني النصرييني - وهم فرقة من غالة الشيعة - وأرجعت أصولهم إىل مدينة النارصة يف 

الجليل، وهي املدينة نفسها التي ينتمي إليها املسيح. منذ ذلك الحني تزايدت اإلشارات إىل الصابئة املندائيني، ومع تزايدها بدأ الباحثون يولون تاريخ 

هذه الطائفة اهتماًما أكرب؛ ففي القرن السابع عرش وصل إىل أوروبا 25 تقريرًا عنهم. ويف القرن التايل تضاعف عدد تلك التقارير ليصل إىل 74 تقريرًا.

1660 نرش املاروين إيخلينيس مقتبسات من  وحّفزت األخطاء التي وقع فيها الرحالة بشأنهم الباحثني عىل ترجمة كتبهم املقدسة؛ ففي عام 

بعض كتبهم بعد ترجمتها بمساعدة أحد الصابئة ممن اعتنقوا النرصانية وأقاموا بروما. ثم تتابعت الرتجمات، عىل الرغم من أّنها افتقرت إىل الدقة إىل 

حدٍّ بعيد، وكان أبرزها ترجمة الباحث السويدي م. نوربريغ Matthias Norberg عام 1816 لكتاب "الگنزا ربا" )الكنز العظيم Ginza Rabba(، وهو 

الكتاب املقدس الرئيس للصابئة املندائيني. ويف عام 1867 نرش بيرتمان J. H. Peterman ترجمة جديدة "للگنزا ربا" إال أّنها هي األخرى أعادت أخطاء 

Qulasta وهو كتاب يحتوي عىل شعائر طقوس التعميد وصلوات  نوربريغ، وتاله ما قام به ج. إيتنغ Julius Euting من ترجمة لكتاب "القلستا" 

املندائيني.

أبناء  مراقًبا عن كثب  أشهر هناك،  العراق، وقىض ثالثة  األهوار جنويب   J. H. Peterman بيرتمان  األملاين ج.  الرحالة  زار   1820 عام  وخالل 

الطائفة املندائية وطقوسهم، وكتب تقريرًا وافًيا عن مشاهداته ضمنها كتابه الضخم الذي يحمل عنوان Reisen im orient )رحلة إىل الرشق( وقّدر 

للمعلومات التي دّونها بيرتمان عن طقوس املندائيني وعاداتهم أن تكون املرجع األول لجمهور املسترشقني لوقت طويل.

 Die Ssabier und der Ssabismus دراسة وافية وضع لها عنوان D. Chwolsohn ويف عام 1856 نرش املسترشق األوكراين دانيال خوالسون

)الصابئة ومذهب الصابئية(، صدرت طبعتها األوىل يف جزأين كبريين بسان بطرس برج يف روسيا القيرصية، وكان خوالسون من أوائل املسترشقني 

الذين درسوا املوضوع أساًسا من خالل املصادر العربية والرسيانية والعربية. وتعود أهمية دراسته إىل أّنها بحثت بطريقة جدية - وألول مرة عىل ما 

يبدو – يف عالقة املندائيني بطائفة أخرى التصق بها املسمى نفسه - أعني الصابئة - وهم الحرنانية أو صابئة حران.

ويف جميع األحوال، تعّد دراسة خوالسون دراسة محورية يف تاريخ األبحاث التي تناولت عقائد الصابئة وتاريخهم عموًما، وال تزال طروحاته 

والنتائج التي توّصل إليها تجد طريقها حتى اليوم إىل دراسات الباحثني املحدثني، ويف املوسوعات الكربى واملعاجم ودوائر املعارف العاملية. وكانت 

أهّم هذه النتائج ما خلص إليه خوالسون من أّن الصابئة املندائيني هم الصابئة الحقيقيون، وأّنهم هم الصابئة الذين أشار إليهم القرآن الكريم، وأّنه 

ال عالقة لهم البتة بصابئة حران الذين انتحلوا االسم أيام الخليفة املأمون ألغراض سياسية.

 Etudes sur la religion des Seubbas دراسة ضخمة يف عقائد الصابئة املندائيني عنوانها N. M. Sioufi ويف عام 1880 نرش نيقوال م. سيويف

ou Sabeens )دراسات يف عقائد الصبة أو الصابئني(، صدرت طبعتها األوىل يف باريس، وقد اعتمد فيها باألساس عىل أحد املندائيني الذين اعتنقوا 

النرصانية. وعىل الرغم من التضليالت التي أوقع ذلك املندايئ فيها سيويف عمًدا، واستنتاجات سيويف الخاطئة لبعض الرموز واألرسار الدينية املندائية، 

عّدت بني املسترشقني أعظم إسهام علمي يف عقائد الصابئة مّما ُكتب خارج نطاق تحقيق كتب الطائفة املقدسة ونرشها.

4 منذ ذلك الحني درج املسترشقون عىل رسم كلمة الصابئة بالحروف الالتينية Sabians حتى يتجنبوا الخلط بني الفريقني. ومن الطريف أّنه عىل الرغم من ذلك اإلجراء الشكيل 
الحاسم؛ فإّن العديد من الباحثني اختلط عليهم األمر، فاعتقدوا أّن الصابئة هم أنفسهم السبئيون من أهل سبأ، وأبرزهم املسترشق أولريي، والباحث العراقي مصطفى جواد.

بالفعل أّن أغلب املواضع يف  الباحثني اآلن يجمعون أمرهم عىل أنها تعني رجل الدين الحاذق بممارسة الشعائر والطقوس. واملالحظ  5 ال تزال داللة هذه الكلمة غامضة، لكن 
الكتابات الدينية املندائية القديمة التي ذكرت فيها كلمة ناصورايئ ال تنطبق إال عىل رجال الدين فحسب. لكنها قد تأيت أيًضا يف بعض املواضع اسم علم يطلق عىل الديانة ذاتها. أّما 

العامة من أتباع الديانة، فيشار إليهم يف أغلب املواضع بلقب املندائيني، انظر: دراور، الصابئة املندائيون، ص 42-43.
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املندائية  اللغة  يف  والرصف  للنحو  القياسية  القواعد  عن  كتابه   Th. Nöldéke نولدكه  ثيودور  املرموق  الساميات  عالم  نرش   1895 عام  ويف 

أكرب  أحد  وهو   .  W. Brandt برانت  وليام  تاله  ثم   .1895 عام  األملانية   Halle هاله  مدينة  يف  األوىل  طبعته  وصدرت   ،Manduische Grammatik

املسترشقني املتخصصني يف دراسة عقائد املندائيني وتاريخهم. وكان أعظم نتاج جهوده مؤلفه الكبري Die Mandaische Religion )الديانة املندائية( 

الذي صدرت طبعته األوىل يف ليبتسج Leipzig عام 1889، وساهم أيًضا بمادة غنية عن الديانة املندائية يف دائرة معارف الدين واألخالق، ودائرة 

املعارف اليهودية.

الدراسات املندائية حتى منتصف العقد السادس من القرن العرشين

تمّثل أعمال مارك ليدزبارسيك M. Lidzbarski نقطة تحّول حقيقية يف تاريخ الدراسات املندائية؛ فقد عمل هذا الباحث عىل ترجمة العديد 

من املصادر املندائية ونرشها، سواء تلك التي وجدت منها نسخ يف املتاحف العاملية، أو التي نجحت بعثات التنقيب يف العراق يف العثور عليها. وترجم 

العمل يف إعداد ترجمة دقيقة لكتاب "الگنزا  1905، ثم استغرقه  تعاليم يحيى( عام  املندائية، أهّمها: "دراشة د يهيا" )دراسة  الكتب  العديد من 

ربا" تتالف أخطاء نوربريغ ونرشها عام 1925، إضافًة إىل نرشه العديد من النصوص املندائية األخرى. وعليه، توافرت لدى الباحثني ثروة أولية من 

الكتابات املندائية األصلية.

ويف غضون عام 1922 وأثناء اعتزام مجلة الدراسات الرشقية Oriental Studies )عجب نامة( إعداد عدد تذكاري تكريًما للمسترشق إدوارد 

براون Edward Brown بمناسبة بلوغه الستني، نرش جوس بيدرسن J. Pedersen يف هذا العدد مقالة بعنوان The Sabians. وعىل الرغم من صغر 

ا )من الصفحة 383 إىل الصفحة391(، كان لها شأن عظيم يف تاريخ الدراسات الصابئية؛ إذ تعود أهميتها إىل أّنها مثل أّول  حجم هذه املقالة نسبيًّ

اللغوي ملسّمى "الصابئة" كما تورده  يتعلق بقضية االشتقاق  ما  نقدية لطروحات األوكراين دانيال خوالسون Daniel Chwolson، بخاصة  دراسة 

املصادر العربية، ومن هنا مّهد السبيل لظهور مدرسة جديدة من الباحثني الرافضني نظرية خوالسون.

عىل أّنه بعيد ذلك بعامني، وبالتحديد عام 1924 نرش ج. ر. ميد G. R. Mead دراسته تحت عنوان The Gnostic John the Baptizar )غنوصية 

يوحنا املعمدان(، وتعّرض فيها لحياة يوحّنا املعمدان وآثاره، وعالقة الصابئة املندائيني به، ودعا إىل تكثيف الجهود بني املسترشقني وتعزيز التعاون 

يفهمه  قد  مّما  أفضل  نحٍو  عىل  ديانتهم  ودقائق  طقوسهم  رشح  عىل  األقدر  هم  األخريين  هؤالء  ألّن  املندايئ،  الرتاث  دراسة  يف  الطائفة  أبناء  مع 

 Church and كتابة عالقة الكنيسة بالحركات الغنوصية األوىل من خالل دراسته القّيمة D. Burkitt املسترشقون بالنظر واملراقبة. وأعاد د. بورخيت

Gnosis )الكنيسة والغنوصية(، والتي صدرت يف كمربدج Cambridge يف اململكة املتحدة عام 1932، ومن ثم تعّرض لنشأة املندائية وتطّورها بوصفها 

الديانة الغنوصية الوحيدة التي قّدر لها البقاء.

كان من الواضح أّن دوائر البحث تشكو من نقص املادة العلمية األصلية؛ فمن ناحية كان املندائيون يضّنون بكتاباتهم الدينية؛ إذ تحّرم 

النقص  أّدى ذلك  أنفسهم عليها. وقد  املندائيني  الدين إْطالع عامة  املقدسة، بل تحّرم عىل رجال  الطائفة  الديانة مطلًقا إطالع األغيار عىل كتب 

الكمي يف املادة إىل تضارب آراء الباحثني، وبعد البون بني آرائهم بخاصة مسائل أصل املندائيني، ومن أين استقوا أبجديتهم، وعالقتهم بصابئة 

حران، واألصل اللغوي لكلمة "الصابئة"، وكيف التصقت بهم. وكان من الواضح أّن حسم الكثري من هذه التساؤالت يكمن يف وضع كتب املندائيني 

املقدسة عىل طاولة البحث عّلها تسفر عن تبديد الغموض الذي يلّف هذه القضايا، وباتت املسألة تتمّثل يف نجاح الباحثني يف حّث الطائفة عىل تقديم 

تلك الرقوم والكتابات املقدسة لتخضع للدراسة.

وبدت الطائفة املندائية تبدي قدرًا أكرب من املرونة فيما يخّص التواصل مع األغيار للحديث عن أصول الديانة، عىل الرغم من أّن هذا مّما 

تحّرمه العقيدة املندائية بإطالق؛ ففي عام 1925 استطاع باحث ُيدعى عبد الحميد أفندي عبادة الحصول عىل تسجيل موثق لحواٍر دار بينه وبني 

العراق. وقد نرش عبادة هذا الحوار يف ُكتيب  النارصية يف  الگنزربا دجيل بن عيدان بن داموك أحد الرؤساء الروحانيني للطائفة املندائية يف منطقة 

بعنوان "مندايئ، أو الصابئة األقدمون" يف بغداد من العام نفسه، وعىل الرغم مّما شاب حديث الرجل عن الصابئة األقدمني من أخطاء أبرزها إشارته 
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إىل وحدة أصول صابئة حران واملندائيني، فقد مّثل بادرة تشري إىل انفراجة وشيكة فيما يخص رفع رؤساء الطائفة الحرج عن رجال الدين وكذلك عامة 

املندائيني يف التواصل مع الباحثني واملتحّرين عن الطائفة.

وأخريًا كان املجتمع العلمي عىل موعٍد مع حراك قوّي يف موقف الطائفة من إْطالع األغيار عىل كتاباتهم املقدسة وأدبياتهم الدينية، ذلك أّن 

الطائفة املندائية التي عاشت يف عزلة لقرون طويلة، كان وعيها قد بدأ يتفتح عىل مشاركة القوى الوطنية العراقية سلطات االحتالل الربيطاين يف 

الحكم، وأرادت الطائفة تحديد وضعها السيايس يف املجتمع العراقي من حيث االعرتاف الدستوري بها بوصفها إحدى الديانات الرسمية املعرتف 

بها، وذلك ضماًنا لحقوقها السياسية واالجتماعية. وقد اصطدم هذا الطموح بدعاية مضادة نشأت عىل إثر نرش أحد الكتاب العراقيني - ويدعى عبد 

الرزاق الحسني - دراسة عنوانها "الصابئة قديًما وحديًثا"، صدرت طبعتها األوىل يف القاهرة عام 1925 بتقديم ومراجعة للعالمة أحمد زيك باشا. ويف هذه 

الدراسة خلط الحسني جهاًل بني صابئة حران واملندائيني؛ وتحّدث عن تطّور ديانة املندائيني إىل ما هي عليه اليوم عرب مراحل تطّور اخرتعها اخرتاًعا، 

ومن ثم خلص إىل اتهام عموم الصابئة بالرشك وعبادة الكواكب والنجوم.

أقلية  بوصفهم  بهم  البالد  املسلمة يف  األغلبية  اعرتاف  إىل  تتطلع  التي كانت  الطائفة  أبناء  الغضب بني  الحسني عاصفة من  أثار نرش كتاب 

رشعية. وأّدى ذلك إىل خروجهم عن الصمت وعدم االكرتاث بما ُيكتب عنهم؛ فقاضت الطائفة املؤلف، وذهب رئيسها الروحي إىل املحكمة يحمل 

يف يده كتاب الطائفة املقدس "الگنز" ويقرأ عىل القايض فقرات منه يثبت بها االتجاه التوحيدي لديانته. ودفعت الخصومة التي وقعت بني الحسني 

والطائفة املندائية إىل توثيق الطائفة عالقتها بباحثة إنكليزية شابة، كان لها أكرب األثر يف حقل دراسات الصابئيات، وهي السيدة إثيل ستيفنسون 

دراور E. S. Drower، والتي اشتهرت يف أوساط البحث باسم الليدي دراور.

كانت إثيل ستيفنسون - يف األصل - أديبة بريطانية مغمورة. وكان اهتمامها منصبًّا عىل كتابة الرواية. ونجحت يف نرش عدٍد من رواياتها، إال 

أّنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه من شهرة بني النقاد واملهتمني بهذا الصنف من األدب. ثم لم تلبث أن تزوجت من أحد الديبلوماسيني الربيطانيني 

العاملني يف العراق وهو السيد إدوين دراور E. Drower. وعندما ذهبت إىل العراق استهوتها دراسة أساطري ديانات بالد ما بني النهرين القديمة؛ 

فأصدرت باكورة دراساتها الفلكلورية بعنوان wine in water )خمر يف املاء(. ورسعان ما أولت انتباهها إىل إحدى الديانات القديمة التي كانت ال 

تزال تنبض بالحياة، وهي املندائية. فقامت باالتصال الودي برؤساء الطائفة والنافذين فيها لحضور الطقوس، وتسجيل مالحظات عنها. فأذنوا لها 

بعد أْلي. وكتبت عنهم مقالة أولية بعنوان Mandaean writings )الكتابات املندائية( نرشتها يف العدد األول من مجلة العراق الذي صدر يف ترشين 

 Mandaeans in الثاين / نوفمرب من عام 1934. ثم قّدمت للعالم أول دراسة فلكلورية شاملة لقيت ترحيًبا واسًعا لدى داريس الصابئيات، جاءت بعنوان

Iraq and Iran, their cults, customs, magic legends, and folklore )املندائيون يف العراق وإيران: ديانتهم، أعرافهم، أساطريهم، ممارساتهم 

الشعبية(. وهي الدراسة التي صدرت طبعتها األوىل يف لندن عام 1937 )6).

كان الجديد يف دراسة دراور أّنها دّونت أخبار الصابئة بالتعاون مع أبناء الطائفة ذاتها، تماًما كما أمل ميد Mead ذات يوم. ذلك أّن كّل ما ُأنِجز 

من دراسات عن املندائيني حتى صدور دراسة دراور قد جرى داخل أروقة املكتبات وجدران دور البحث األكاديمية. ولم يكن ثمة تعاون جّدي بني 

عموم الباحثني وأبناء الطائفة. وكانت مالحظات الرحالة العابرة، وما دّونه بيرتمان ونيقوال سيويف هما كّل املادة املتاحة يف ما يتعلق بطقوس الصابئة 

املندائيني. وبينت دراور أّن حضورها الطقوس وإجراء بعضها بنفسها بكّل دقة قد أثبتا خطأ تصوراٍت واستنتاجات وهمية سادت يف أوساط االسترشاق 

حيال بعض تلك الطقوس.

ازدادت ثقة املنتمني إىل الطائفة املندائية بالسيدة دراور؛ فانفتحوا عليها بعدما الحظوا نزاهتها، وأمّدوها بالكتابات الدينية التي كانوا يضّنون 

البحث عليها. فقامت برتجمة عدد كبري من  تلّهفت دوائر  التي طاملا  الثمينة  الرقوم واملخطوطات  تباًعا تلك  املندائيني. فنرشت  بها حتى عىل عامة 

6 ترجمها إىل العربية الباحثان املندائيان؛ نعيم بدوي وغضبان رومي. وصدرت طبعة الرتجمة العربية األوىل يف بغداد عام 1969. وقد أقّر املرتجمان برغبتهما يف تأليف كتاب مستقّل 
عن الطائفة املندائية وديانتها، وأقّرا أّنهما أنهياه بالفعل، إال أّنهما رضبا صفًحا عن هذه الفكرة واكتفيا برتجمة كتاب دراور القّيم والفريد يف بابه. انظر مقدمة املرتجمني يف الطبعة الثانية 
الصادرة يف بريوت. ومؤخرًا قامت الدار العربية للموسوعات يف بريوت بطرح الطبعة الثانية من كتاب الليدي دراور عام 2005، والبون الواسع بني تاريخ الطبعتني يكشف عن أّن املوضوع 

نفسه لم يدخل بعد يف نطاق اهتمام الباحثني العرب.
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دراســات
تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة أصول الصابئة 

املندائيني ومصادر ديانتهم

1949، وDiwan Abatur )ديوان أباثر(  الدواوين والرقوم املندائية أبرزها Sfar malwasia )سفر الربوج( الذي ظهرت طبعته األوىل يف لندن عام 

الذي رأى النور يف الفاتيكان عام 1950، وHarran Gawaita )حران الداخلية ]السفىل[( الذي ظهر يف الفاتيكان أيًضا يف العام نفسه، وديوان القلستا 

 The secret وظهر بليدن عام 1959، وكتاب ،The Canonical Prayerbook of the Mandaean املعروف بالصلوات الكهنوتية الذي يحمل عنوان

Adam )آدم الخفّي( الذي ظهرت طبعته األوىل يف أوكسفورد عام 1960، وديوان Alf trisar suialia )ألفا واثنا عرش سؤااًل( الذي صدر يف برلني عام 

1960، وديوان Alma risaia rba )العالم الرئيس الكبري( الذي رأى النور يف ليدن عام 1963. ونرشت أيًضا قاموًسا للمندائية، ملساعدة من يرغب من 

الباحثني يف تعّلمها بالتعاون مع عالم الساميات رودلف ماشوخ R. Machuch عام 1963.

 Masbuta, Studeis in the ritual of the بعد ذلك عىل خطى السيدة دراور. وأعّد دراسة بعنوان E. Segelberg هذا، وقد سار إريك سيجلربج

Mandaean Baptism )املصبطا)7)؛ دراسات يف طقس التعميد املندايئ( صدرت طبعتها األوىل عام 1958 يف مدينة أبساال Upsalla السويدية.

الوضع الراهن للدراسات املندائية

الوضع الراهن للدراسات املندائية عىل صعيد االسترشاق

نرش  أثارها  التي  بتلك  شبيهة  تعقيداٍت  يف  املتخصصني،  أيدي  بني  البحث  طاولة  عىل  ووضعها  املقدسة  املندائيني  كتب  عن  اإلفراج  تسّبب 

مجموعات وثائق قمران)8)، فبداًل من أن تميط اللثام عن ديانة الطائفة وأصول معتقداتهم زادت الغموض غموًضا، بخاصة يف ما يتعلق بمسألة 

الناحية  أّنه من  األصل والجذور والنشأة. ويف جميع األحوال مّثلت الليدي دراور بدراساتها وترجماتها وتحقيقاتها نقطة انتقال حقيقية، إىل درجة 

الوصفية للطقوس والعادات وسائر املمارسات الفلكلورية للمندائيني، فإنني أقّرر بثقة أّن إسهاًما جدًيا لم يجر يف هذا املجال منذ وفاة هذه الباحثة 

العظيمة عام 1972 )9).

7 "املصبتا" كلمة مندائية ذات أصل آرامي تعني التعميد، انظر:
J. Jacobsen Buckley, The Mandaeans; ancient texts and modern people , (Oxford university press, 2002), p. 80.

8 بدأت معرفة العلماء بتلك الوثائق يف ربيع عام 1947 عندما جاء اثنان من تّجار العاديات السوريني إىل املطران مار أثناسيوس صموئيل Mar Athanasius Samuel بدير القديس 
مرقص يف القدس الرشقية، يحمالن إحدى املخطوطات القديمة. وعندما تفّحص املطران املخطوطة للوهلة األوىل بدت له قديمة للغاية، ومتهالكة ومكتوبة بخط عربي قديم من 
الصعب قراءته، وعندما سألهما املطران عن كيفية عثورهما عىل تلك املخطوطة أجاباه بأنهما اشرتياها من أحد رعاة الشاة البدو، والذي زعم لهما أنه عرث عليها يف إحدى املغارات أثناء 
مطاردته ملاعز ضّلت عن قطيعه يف منطقة خربة قمران بالقرب من البحر امليت. وبطبيعة الحال فقد أثار قدم املخطوطة فضول املطران أثناسيوس، فطلب منهما إمداده بكل ما يقع 
تحت أيديهما من تلك املخطوطات. وعىل مدار صيف ذلك العام نفسه استطاع املطران رشاء خمس مخطوطات إضافية. يف تلك األثناء نفسها أثار ظهور هذه املخطوطات الغريبة يف 
أسواق العاديات فضول أحد أساتيذ اآلثار اليهود يف جامعة القدس وهو األستاذ أ. سكينيك E. Sukenik والذي نجح يف رشاء ثالث مخطوطات من تجار العاديات، ومنهم عرف 
أيًضا أّن املطران أثناسيوس يحتفظ بخمس مخطوطات كاملة من نوع تلك املخطوطات نفسها، من ثّم تقّص علماء اآلثار يف املعهد الفرنيس لآلثار العربية يف دمشق املكان الذي 
زعم البدو العثور عىل املخطوطات فيه، وتوالت أعمال التنقيب يف املوقع، وأسفرت عن العثور عىل كميات هائلة من املخطوطات والشقف واآلثار املادية ألخوية يهودية مارقة انشقت 
عن املؤسسة الدينية الرسمية يف أورشليم، وعاشت باملكان قرابة القرن األول امليالدي. ودعوا أنفسهم باسم أصحاب امليثاق أو "األسينيني". واستطاعت إرسائيل بعد ضغوط كبرية 
مارستها عىل الهيئات العلمية املعنّية باملكتشفات تجميعها لحساب وزارة اآلثار اإلرسائيلية، ثم حجبتها تماًما عن جمهور الباحثني. وماطلت يف نرشها ألكرث من أربعني عاًما ذهبت 
خاللها جهود الباحثني يف حّث الحكومة اإلرسائيلية عىل اإلفراج عن تلك الوثائق وإتاحة امليكروفيلمات الخاصة بها أدراج الرياح. ثم تحّولت جهودهم إىل محاولة إقناع الحكومة 
اإلرسائيلية بتقديم قوائم ببليوغرافية من هذه املخطوطات تحتوي عىل توصيف لها، ال سّيما بعد أن رست شائعات قوية يف األوساط العلمية بأّن بعض هذه الوثائق قد جرى إعدامها 
ألّنها تحتوي عىل قنابل الهوتية تمّس اإليمان اليهودي واملسيحي مًعا، وظّل األمر كذلك إىل أن حدثت انفراجة غري متوّقعة عام 2000، حيث قام أحد العلماء األمريكيني ويدعى 
فوتشولدر B. Wacholder باالتصال بأرسة أحد العلماء الذين شاركوا يف أعمال التنقيب عن هذه الوثائق وترميمها، وتمّكن من الحصول منهم عىل ميكروفيلم فيه وصٌف ببليوغرايف 
للمخطوطات والوثائق الكاملة التي تّم العثور عليها وترميمها، ونرشها وسط مشاعر متناقضة من الغضب العارم من جانب الحكومة اإلرسائيلية، وترحيب كبري من جانب الباحثني 
ا عن تلك الوثائق. وقد عّمقت تلك الوثائق معرفة الباحثني بمجتمع  واملؤسسات العلمية املعنية. ويف نهاية األمر رضخت إرسائيل لضغوط املؤسسات العلمية. وبدأت يف اإلفراج تدريجيًّ
اليهود قبيل بدء دعوة املسيح، لكّنها أثارت قدرًا أكرب من التساؤالت واإلشكاليات بخاصة ما يتعلق بعالقة املسيحية األوىل بجماعة األسينيني، ويعتقد بعض الباحثني بوجود صلة قوية 
ما بني "األسينيني" يف فلسطني واملندائيني يف بالد ما بني النهرين. ويّتسع هذا الظن عند البعض للقول بوجود عالقة قوية بني املسيحية األوىل واملندائية. للتوّسع بخصوص هذه الوثائق 
الفريدة، وكيفية العثور عليها، والجدل الدائر حول نرشها، وتكّتم الحكومة اإلرسائيلية عليها لنصف قرن، انظر مقالتي: "وثائق قمران"، مجلة تراث، العدد 112، إصدارات مركز زايد 

للتاريخ والرتاث، ديب )2009(، ص 60 - 67.

9 نالت دراور تقدير املجتمع البحثي لجهودها املتميزة يف مجال تقّدم دراسات الصابئيات، إذ جرى االنتباه إىل تمّيز جهودها مبكرًا، فقد منحتها جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه 
ا يف صباها. ثم تلتها جامعة أوبساال  Uppsala السويدية يف خطوٍة مماثلة عام 1959، ومنحتها الحكومة األملانية أعىل  الفخرية عام 1954، عىل الرغم من أّن دراور لم تتلقَّ تعليًما جامعيًّ
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الباحثني املهتمني باملسألة املندائية خالل سبعينيات القرن املنرصم أمثال كورت رودلف K. Rudolph الذي يعّد  وبدأ جيل جديد يظهر من 

أبرزها  املندائية  واألصول  والعقائد  الديانة  أوجه  مختلف  عن  دراسات  عدة  رودلف  نرش  وقد  املندايئ.  الشأن  يف  املتخصصني  الباحثني  عميد  اآلن 

 Mandaeanismإشكاليات يف تاريخ تطّور الديانة املندائية( عام 1967، و( Problems of a history of the development the Mandaean religion

)املندائية( عام 1970، إال أّن دراسته حول Die Gnosis )الغنوصية( التي صدرت يف ليبتسج Leıpzıg عام 1977 تعّد من أهّم دراساته، وقد نفى 

ه لدراسات رودلف هو تأّثره الشديد بآراء  فيها باملطلق وجود عالقة بني الصابئة املندائيني والحرنانية. وتجدر اإلشارة إىل أّن أبرز االنتقادات التي توجَّ

خوالسون، وتبّنيه بإرصاٍر وعناد معظم نظرياته.

 Gnostic Ethics من العلماء البارزين يف هذا الحقل. وقد تعّرض للمسألة املندائية يف دراسته E. M. Yamauchi ويعّد إدوين ماتسو ياموچي

and Mandaean origin )الغنوصية وأصول املندائية( عام 1970، إضافًة إىل العديد من املقاالت التي نرشها يف الدوريات املعنّية بخصوص جوانب 

مختلفة من املوضوع.

 J. Hjarpe 1972 - وهو العام نفسه الذي شهد وفاة الليدي دراور - قّدم باحث شاب يدعى جان هارب ويف أوبساال مجدًدا، وبالتحديد عام 

أطروحته لنيل الدكتوراه بعنوان Analyse critique des traditions Arabes sur les Sabeens Harraniens )تحليل نقدي لألعراف العربية حول 

الصابئة الحرنانية( أعاد فيها إحياء نقد بيدرسن J. Pedersen طروحات خوالسون ومدرسته. وحاول جاهًدا جمع األدلة عىل صحة ما ذهب إليه بيدرسن 

من قبل وتقديمها، وذلك بتوسٍع أكرب. وقد وّفق يف ذلك إىل حدٍّ بعيد، وأهّم ما قّدمته أطروحته هو وجوب دراسة تاريخ صابئة حران وعقائدهم بمعزٍل 

عن دراسة تاريخ املندائيني وعقائدهم، فهم ال يشّكلون فريًقا واحًدا ال من الناحية اإلثنية، وال الدينية العقائدية. كما قّلل من أهمية املصادر العربية 

ا. ومع هذا فهي يف تقديري  يف دراسة عقائد صابئة حران، ولم يعط أولوية للمصادر العربية إال من خالل كتابات النديم واملسعودي، والبريوين جزئيًّ

دراسة ممتازة، تشهد بذاتها عىل الجهد الذي بذله صاحبها، كما أّنها بال شّك إسهام متميز يف تاريخ الدراسات الصابئية، كما قرظها الفرنيس ميشيل 

 Sabiens Coraniques et يف دراسته النقدية التي أعّدها للرّد عىل جان هارب يف بعض ما ذهب إليه، والتي جاءت بعنوان Michel Tardieu تارديو

Sabiens de Harran )صابئة القرآن وصابئة حران()10).

 The holy year of the Harranians. Some remarks on the festival calendarتابع جان هارب أبحاثه عن صابئة حران، ونرش مقالة بعنوان

 Orientalia Succana دورية  عند صابئة حران( يف  األعياد  تقويم  بعض مالحظات عىل  للحرنانية،  املقدس  )العام   of the Harranians Sabians

ا عن حذره بخصوص االعتماد عىل املصادر العربية والرّسيانية يف دراسة ديانة صابئة حران  مجلد 23/24 لعام 1976. وقد تخىّل يف هذه املقالة جزئيًّ

وعقائدهم. وتوّسع يف االعتماد عىل املصادر العربية؛ كمؤلفات ابن الجوزي وأيب الفدا، واملقديس، وشيخ الربوة الدمشقي، واملجريطي.

الوضع الراهن للدراسات املندائية يف العامل العريب

نستطيع القول – بكّل أسف - إّن عدد الدراسات املتخصصة والحديثة عن الصابئة ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة يف العالم العريب؛ إذ ليس هناك 

ما يمكن رصده يف ما يتعلق بالنصف األول من القرن العرشين إال ما كتبه املسترشق صموئيل زويمر يف مقالته املقتضبة عن الصابئة يف مجلة املقتطف 

عام 1899، وما نرشه األب أنستاس ماري الكرميل عن الصابئة املندائيني يف مجلة املرشق البريوتية يف حلقات ابتدأت عام 1900 لتنتهي عام 1902، 

مضاًفا إليه ما كتبه عبد الحميد أفندي عبادة عن لسان الشيخ دجيل بن عيدان رجل الدين املندايئ يف كتابه "مندايئ" أو "الصابئة األقدمون"، إضافًة 

1925، وما خّصصه املفكر الراحل عباس محمود العقاد من صفحات  إىل كتاب عبد الرزاق الحسني عن "الصابئة قديًما وحديًثا" الذي صدر عام 

للمندائيني يف كتابه "إبراهيم أبو األنبياء" الذي صدرت طبعته األوىل يف القاهرة عام 1956.

وسام علمي وهو وسام ليدزبارسيك Lidzbarski M. عام 1964. وأنعمت عليها امللكة بلقب ليدي بعد تكريمها يف الجمعية امللكية اآلسيوية عام 1969. وتوّفيت دراور عام 1972 عن 
عمر ناهز 93 سنة يف إحدى دور رعاية املسّنني يف لندن.

10 ترجمها إىل العربية الباحث السوري سلمان حرفوش، ونرشت يف دمشق عام 1999.
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دراســات
تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة أصول الصابئة 

املندائيني ومصادر ديانتهم

أّما يف ما يتعلق بالنصف الثاين من القرن العرشين، فقد جاءت دراسات الباحثني العرب عيااًل عىل هذه الكتابات، وال تزال ترّدد ما جاء فيها، 

فضاًل عن أّن الكثري مّما ورد فيها ال يخلو من خرافة اّتخذت شكل حقيقة علمية بكرثة التواتر؛ إذ بداًل من أن تبدأ الدراسات العربية من حيث انتهت 

دراسات املسترشقني، أتت جميعها دونها يف املستوى، وغلب عليها انعدام اإلملام بجوانب املوضوع وتعقيداته، كما غلب عليها الطابع األيديولوجي، 

والتخريجات املذهبية عرب محاوالت مّطردة للتوفيق بني أخبار الرواة واملفرسين القدامى وما أسفرت عنه نظريات العلم الحديث. يف هذا السياق كتب 

محمد عمر حمادة دراسة بعنوان "تاريخ الصابئة املندائيني" ُنرشت يف دمشق عام 1992، وعيل محمد عبد الوهاب دراسة بعنوان "الصابئة" ظهرت 

طبعتها األوىل يف القاهرة عام 1996، وعبد الله سمك دراسة بعنوان "الصابئون" صدرت يف القاهرة أيًضا عام 1995، وأحمد حجازي السقا دراسته 

"الصابئني)11)، األمة املقتصدة يف التوراة واإلنجيل والقرآن" صدرت يف القاهرة أيًضا عام 2003.

ولم يلق بحجر يف هذا املاء الراكد سوى الباحث املندايئ عزيز سباهي)12) الذي فاجأ الدوائر املعنّية بدراسة عنوانها "أصول الصابئة ومعتقداتها 

الدينية"، صدرت طبعتها األوىل يف دمشق عام 1996، وعىل الرغم من صغر حجم دراسته )259 صفحة من القطع الصغري( فهي بمنزلة مدخل ال غنى 

عنه للباحث املبتدئ الراغب يف دراسة جانٍب من جوانب هذا املوضوع الشائك؛ فقد استغّل سباهي معرفته العميقة بالدراسات التي تّمت يف هذا الصدد، 

وأبرز املستجّدات واإلشكاالت والتعقيدات املحيطة باملوضوع من مختلف وجهات النظر، من دون أن يقطع يف القضايا الخالفية املعّقدة برأي.

أصول الصابئة املندائيني ومصادر عقيدتهم

مدخل إىل عقائد الصابئة املندائيني وكتبهم املقدسة

النهران  - حيث يصّب  بالبطائح  الجغرافيون عىل تسميته  النهرين – ويف ما يصطلح  السفىل من  املناطق  الرافدين، وبخاصة يف  حول ضفتي 

العظيمان مياههما يف تلك األهوار، استوطنت - وال تزال - طائفة الصابئة املندائيني، وقد أطلق عليهم مجاوروهم اسم الصابئة، بينما لم يعرفوا هم 

أنفسهم بهذا االسم قّط - كما سبق القول - بل أطلقوا عىل أنفسهم اسم "املندائيني"، وهي لفظة آرامية مشتقة من الجذر اآلرامي "مندع" بمعنى 

"عرف". فهم "أهل املعرفة"، أو "العرفانيني")13). وهي تسمية لها داللتها الغنوصية التي ال تخفى.

- هذه  املسلمني  - وعىل األخص  يعرف جريانهم  لم  الدين،  دقائق هذا  األغيار عىل  إْطالع  املفروضة عىل  والقيود  املّلة،  باطنية هذه  وبفضل 

الحقيقة البسيطة، وظّلوا يدعونهم باالسم الذي أطلقوه عليهم - وهو الصابئة، أو صابئة البطائح، أو املغتسلة – فقد أحاط املندائيون دينهم وعقائدهم 

بسياٍج هائل من الرّسية بحيث لم يتمكن علماء املسلمني من الوقوف عىل حقيقة ديانتهم وعقائدهم، عىل الرغم من املحاوالت الجادة التي حاولها 

البعض منهم، حتى إّن البريوين ذكر أّنه بحث طوياًل يف أمر هؤالء الصابئة الكائنني بسواد العراق حول قرى واسط فما حّصل من أسبابهم شيًئا البتة، 

عىل حّد قوله)14).تدور اعتقادات املندائيني حول وجود خالق أزيل واحد منّزه)15)، واعتقادهم يف الله يشبه كثريًا اعتقاد باقي الطوائف الغنوصية، فهم 

يدركونه عن طريق الفيض اإللهي، وهم ال يعرّبون عنه إال بصيغة الجمع، ويعتقدون أّنه انبعث من ذاته)16)، وييل اإلله - الكيل القدرة - مجموعة من 

املخلوقات النورانية )املالئكة(، ولهم القدرة عىل أفعال اآللهة بما فيها الخلق لكنهم ليسوا بآلهة، وهم مخلوقات متوسطة بني الروحانية واملادية؛ 

11 كذا جاء العنوان عىل غالف الكتاب ويف مرآته. والصواب "الصابئون" مرفوعة عىل االبتداء كما تنّص أبسط قواعد اللغة العربية.

12 باحث عراقي يساري يقيم يف كندا، وهو مندايئ الديانة.

13 J. Jacobsen Buckley, Mandaean religion, in: the encyclopedia of religion, Vol. 9, p. 150.

14 البريوين، القانون املسعودي )حيدر آباد الدكن: منشورات دائرة املعارف العثمانية، 1954(، ج1، ص 367.

15 E. S. Drower, the canonical prayer book of the mandaeans (Leiden: Brill, 1962), p. 9.

16 العبارة املندائية "إله إد من نافيش أفريش". وترتجم بالعربية إىل "اإلله الذي انبعث من ذاته"، انظر: دراور، الصابئة املندائيون )مقدمة النرشة العربية(، نعيم بدوي وغضبان 
رومي )مرتجم(، ص 19.
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فالروحانيات لديهم مخلوقة من كالم الله، وكالم الله ال يصل إال بواسطة مخلوق بني النور والرتاب)17)، ويعّد ذلك تجسيًدا للمعتقدات الغنوصية 

بوجود وسائط بني الخالق وخلقه، وهذه املخلوقات تعمل عىل إدارة الكون وتحقيق مشيئة الخالق.

املندائيون  يعتقد  إذ  املوازي؛  العالم  بنظرية  تتميز  املندائية  العقيدة  لكن  الوفاة.  بعد  األخرى  والحياة  والحساب  بالبعث  املندائيون  يعتقد  كما 

بنهاية العالم)18)، لكّنهم ال يعرتفون بقيام الحياة األبدية عىل أنقاض الحياة األوىل يف هذا العالم، وإّنما يعّرفون العالم اآلخر بأّنه عالم مواٍز، أي كائن 

يف اللحظة نفسها، كما هي الحال بالنسبة إىل عاملنا املادي، فالروح تحاسب بعد املوت مبارشًة، وال وجود للربزخ وال للقيامة يف املندائية، فاملندائيون 

يؤمنون بنهاية العالم ولكن ليس بالرضورة قيام الدينونة ألنها قائمة اآلن بالفعل، لذا فهم يعتقدون أّن الروح خالدة بينما الجسد فاٍن)19).

ويؤمن املندائيون بالحساب والعقاب، وأّن األبرار منهم يذهبون بعد الوفاة إىل عالم النور، بينما يذهب املذنبون إىل عالم الظالم. وال يصوم 

الله، ويعّظمون  العام، وهم كذلك ينّزهون  اللحوم لخمسة أسابيع فحسب من  املندائيون باالمتناع عن الطعام والرشاب وإّنما يحظر عليهم أكل 

مالئكته، ويعتقدون أّن مقّر املالئكة يف الكواكب السبع السيارة، ولذلك فإّن تعظيمهم النجوم هو تقديس للمالئكة ال للكواكب نفسها)20).

يؤمن املندائيون أيًضا أّن دينهم دين قديم، بل إّنه أقدم األديان عىل األرض؛ فهم ينسبون كتابهم املقدس الرئيس "الگنز ربا" إىل آدم، كما 

يعتقدون أّن سام بن نوح هو جّدهم األعىل، ونبّيهم بعد آدم ونوح)21). ويعتقدون بوجود صالت قوية بني عالم األحياء وعالم األموات. وهناك العديد 

من الطقوس الدينية التي تتعلق بخدمة أرواح األسالف أهّمها: الوجبة الطقسية ألرواح األسالف، وهي تقديم أطعمة وصدقات ألرواح األسالف 

"زدقة بريخا". ويعتقد املندائيون أيًضا يف األرواح الخبيثة "ملوخون"، ويعتقدون بتعدد جنسياتها وأديانها كما عند البرش، وأّن منها ما هو موكل بعذاب 

النفوس "املطرايث")22).

عىل أّن أهّم ما تتميز به املندائية هو تلك الطقوس املتعلقة بالتعميد؛ فالتعميد عند املندائيني يخالف ما هو معروف يف املسيحية - اليهودية 

األوىل، فهو ليس طقًسا للندم وإعالن التوبة بالرضورة كما نجده يف اليهودية - املسيحية األوىل، وإنما هو طقس تطهري بامتياز، فكّل ما يمكن أن 

يتنّجس به البدن من أنواع النجاسات - كالجنابة أو الطمث أو الوالدة أو مّس امليت والحائض وغريها - يستوجب العماد يف املاء الجاري قبل ممارسة 

أّي نشاط ديني أو حيايت اعتيادي. والتعميد يف املندائية ال ينبع من اإليمان بقدرة املاء يف حّد ذاته عىل الذهاب بالنجاسات، وإّنما ينبع من تقديس 

الديانة املندائية املاء الجاري، فال يجوز العماد إال فيه)23).

ويعتقد املندائيون أيًضا يف نبّوة يحيى بن زكريا )يهيى يوهانا(. لكّنه عندهم ليس بنبّي كصورة األنبياء التقليديني كما يف األديان السماوية، 

وإنما تدور اعتقادات املندائيني فيه عىل أّنه مبعوث العناية اإللهية، جاء إىل األرض لتنفيذ مهمة خاصة، وليس كنبّي يبرّش بدين، أو حتى يجدد دعوًة 

قديمة)24).

17 املرجع نفسه، ص 21.

18 دراور، ص 49.

19 بدوي ورومي، مقدمة كتاب الصابئة املندائيون، ص 19.

20 بدوي ورومي، املرجع نفسه، ص 21. قارن أيًضا تشابه بعض األفكار ذات األصل الغنويص مع بعض الفرق املسيحية التي وسمت بالهرطقة بشأن خلق املالئكة السبعة للعالم يف: 
ماري بن سليمان، "أخبار بطارقة كريس املرشق"، يف: املجدل الكبري، هرنيكوس جيسموندي )محقق( Henricus Gismondi )رومية: 1899(، ص -14 15. ومن الواضح أّن عبادة 
ُهْم َجِميًعا ُثمَّ  املالئكة وعّدها خالقة العالم قد ترّسبت بصورٍة ما إىل شبه الجزيرة العربية حيث وجدت فيها بعض األفكار الغنوصية املشابهة، نستدّل عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿َوَيْوَم َيْحرُشُ

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن﴾ ]سبأ: 40[. َيُقوُل ِلْلَماَلِئَكِة َأَهؤاُلَِء ِإيَّ

21 بدوي ورومي، ص 20؛
W. Brandt, "the Mandaean", Encyclopedia of religion and ethics, J. Hastings(edit), Vol. VIII, p. 380.

22 وهي قريبة من مفهوم التطهري؛ ففي هذا املحّل تعّذب األرواح التي اقرتفت الخطايا، ويكون عذابها محدوًدا بأمٍد معلوم، وبحسب نوع تلك الخطايا ودرجاتها. ثم تستطيع تلك 
األرواح بعد ذلك االلتحاق بعالم النور "إملي د نهورا".

23 Kurt Rudolph, Mandaeism (Leiden: 1978), p. 10.

24 أّدى اعتقاد الصابئة املندائيني يف نبّوة يحيى بن زكريا إىل أن عّدهم املسلمون فرقة من النصارى منذ دخول اإلسالم العراق وحتى نهاية القرن السابع عرش امليالدي. وأتاحت 
هذه امليزة لهم طيلة العصور اإلسالمية معاملة أهل الذمة. وقد أدرك املندائيون بالفطرة أهمية اعتقادهم يف نبّوة يحيى u يف تضييق الهّوة بينهم وبني املسلمني والنصارى. وقد الحظت 
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أّما عن كتب املندائيني الدينية، فيصطلح الباحثون عىل تقسيم األدبيات الدينية املندائية إىل سّت مجاميع:

ӵӵ املجموعة األوىل: نصوص رسية خاصة بالكهنة، وهي مدونة يف شكل لفائف، الواحدة منها تدعى - اصطالًحا - بالديوان ككتاب "ألف تررس شيالة" )ألف

واثنا عرش سؤااًل(، و"آملا ريشا ربا" )العالم الرئيس الكبري(، و"آملا ريشا زوطة" )العالم الرئيس الصغري(، و"ديوان ملكوتا إليتا" )ديوان مملكة السماء العليا(.

ӵӵ املجموعة الثانية: وهي كراريس ترشح كيفية أداء الطقوس الدينية ومنها: "رشح طراسة د تاغة شيشالم ربا" )رشح تتويج شيشالم العظيم(، و"رشح

د قايني شيشالم ربا" )رشح زواج شيشالم العظيم(، و"رشح د بروانايا" )رشح األيام الخمسة(، و"ديوان مصبتا د هيبل زيوا" )ديوان تعميد هيبل زيوا(.

ӵӵ املجموعة الثالثة: وتضّم مجموعة األناشيد والرتاتيل والصلوات التي تتىل يف طقوس التعميد، وكذلك الصلوات عىل أرواح املوىت ككتاب "إنياين" أو

"القلستا" ]كتاب الصلوات القانونية[.

ӵӵ ،املجموعة الرابعة: النصوص التي تتحدث عن األساطري املندائية التي تدور حول خلق الكون واإلنسان والرصاع بني قوى النور والظالم ويوم الحساب

ومن أبرزها "الگنز ربا" )الكنز العظيم(، و"دراشة د يهيا" )دارسة تعاليم يحيى u(، و"ديوان أباثر"، ديوان "حران جويثا" )حران السفىل ]الداخلية[(.

ӵӵ "املجموعة الخامسة: وهي املجموعة التي تضّم كتب الفلك وفًقا للعقيدة املندائية ومنها "سفر ملواشة" )كتاب الربوج(، وكتاب "شباين شبايي

)ساعات النهار(.

ӵӵ املجموعة السادسة: وهي تتألف من كتب الطالسم واألدعية والنصوص السحرية لطرد األرواح الخبيثة وأدعية أخرى الستجالب عطف القوى

الروحانية، وما أشبه)25).

أصول الصابئة املندائيني وإىل أّي عرق ينتمون؟

املثيولوجيا املندائية وانعكاساتها عىل قضية األصل ونشأة الديانة

حتى  منه،  انحدروا  الذي  وباملوطن  ونشأتها  عقائدهم  وبأصول  بهم  االهتمام  بدأ  أن  منذ  املندائيني  الصابئة  بخصوص  العلماء  آراء  تضاربت 

بات عرض هذه اآلراء عىل كرثتها وتناقضها أمرًا شديد التعقيد. ويعّد النقص الكّمي الشديد يف املادة سواء التاريخية منها أو األثرية أبرز عوامل هذا 

التضارب، وهو األمر الذي يستلزم من املؤرخ الكثري من االجتهاد يف محاولٍة لرأب تلك النقاط الخالفية التي ال تحسمها األدلة املادية.

وتظّل مسألة أصل الصابئة املندائيني من املسائل الخالفية الشائكة، ذلك أّن أساطريهم تذكر أّن املندائيني األوائل من أهل الشمال، وهذا 

ا يف كتابهم "حران جويثا")26). ويعتقد املندائيون أيًضا أّن أصولهم مرصية، وأّنهم كانوا عىل  يعني أّنهم قدموا من جهة فلسطني، كما يظهر ذلك جليًّ

ديانة املرصيني القدماء)27)، وأّن أسالفهم الذين يعرفون باسم "الناصورايئ" )أي املندائيني األوائل( قد هاجروا من مرص إىل أورشليم، وملّا اضطهدهم 

اليهود غادروا فلسطني إىل حران حيث وجدوا إخوة لهم يف الدين )يعنون صابئة حران عىل األرجح(. ثم هاجروا من حران إىل منطقة أسطورية تدعى 

ا من مضطهديهم، ثم توّجهوا يف وقٍت الحق إىل جنوب العراق)28). جبل ماداي وهناك تخّلصوا كليًّ

دراور أّن املندائيني يجّسمون نقاط التشابه الصغرية بينهم وبني مجادليهم من أهل األديان األخرى؛ فهم يجيبون السائل بأّن يحيى نبّينا كما أّن عيىس أو محمد - حسبما يتطلب 
الحال - نبّيكم. انظر: دراور، ص 41.

25 Buckley, The great stem of souls: reconstructing Mandaean history (New Jersey: Gorgias Press, 2005), pp. 9-12;

سباهي، أصول الصابئة، ص 13 – 16. ويقّر سباهي بأّنه من الصعب الرضب بسهم يف مسألة تحديد الفرتة الزمنية الفاصلة بني تبّني املندائيني هذه العقائد وبداية تدوينها. انظر: املرجع 
نفسه، ص 19.

26 لم تكن السيدة دراور تعري - يف بادئ األمر - أقوال الكهنة بأّنهم جاءوا من الشمال أّي التفات. لكنها اكتشفت فيما بعد أّن هناك سبًبا وراء إرصار رجال الدين املندائيني عىل القول 
بأّنهم جاءوا من الشمال؛ فقد الحظت أّن املندائيني يعتقدون أّن الشمال هو األرض املرتفعة، وهي أرض النور، أّما الجنوب فهو األرض املنخفضة، وهي أرض الظالم، وأولئك الذين 
يسكنون يف الشمال يتميزون ببياض البرشة، أّما أولئك الجنوبيون فهم سود ومظهرهم قبيح كالشياطني. وعليه، طرحت دراور احتمال أن يكون ذلك اإلرصار مبنّي عىل اعتقادات دينية 

أكرث منها عىل ذكريات هجرة تاريخية واقعية. انظر: دراور، ص 49.

27 تجد دراور صعوبة يف فهم إرصار املندائيني عىل أّن املرصيني القدماء كانوا عىل دينهم. وتعتقد أّن ذلك عيّص عىل التفسري، انظر: املرجع نفسه، ص 50 – 51. الطريف أّن املندائيني 
ال يزالون يحتفلون بإقامة وجبة طقسية )لوفاين( ألرواح املوىت املرصيني الذين غرقوا يف البحر أثناء مطاردتهم بني إرسائيل. انظر: املرجع نفسه، ص 139.

28 املرجع نفسه، ص 45 - 46؛ رشدي عليان، "أصحاب الروحانيات"، مجلة املورد العراقية، مج5، ع2، )بغداد 1976(، ص 61.
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يبدأ مخطوط حران جويثا هكذا)29):

"واستقبلهتم ]أي الناصورايئ[ حران؛ املدينة التي كان فيها الناصورايئ، ولهذا فليس من سبيل مللوك اليهوطايي ]اليهود[ إليهم، وكان عىل 

رأسهم ملك أردوان]؟![، وقد عزلوا أنفسهم عن العالمات السبع، ودخلوا يف جبل ماداي، حيث أصبحوا أحرارا من تسلط جميع األجناس")30).

العلم الحديث وقضية أصل املندائيني وأصول ديانتهم

نظرية األصل الرشقي

لقد تمّخض البحث طيلة قرنني تقريًبا عن نظريتني: هما نظريتا األصل الرشقي واألصل الغريب، وكلتاهما تنطوي عىل قدر كبري من التعقيد، فضاًل عن 

افتقارهما ألدّلة قاطعة، وكلتاهما أيًضا ال تستطيعان السري ُقدًما إىل آخر الدرب دون أن ترتكا بعض الثغرات العصّية عىل التفسري، وسبب هذا الخلط والتعقيد 

هو ذلك املزيج العجيب الذي تتالقى فيه عقائد الصابئة، وتلك الطقوس التي هي خليط من عقائد ومذاهب شتى جمعت بني عقائد بالد ما بني النهرين 

وفلسطني بحيث يمكن القول بأّن املعتقدات املندائية ذات طبيعة توفيقية، وأّنه من قبيل التسطيح القول بأّن لها مصدرًا واحًدا فقط.

وتتلخص نظرية األصل الرشقي يف أّن املندائيني إّما هم بقايا سكان بالد ما بني النهرين القدماء، أو رّبما كانوا من الوافدين اآلراميني عىل البالد)31)، 

ويف كلتا الحالتني فهم قد ورثوا قدرًا كبريًا من العقائد الدينية البابلية، لكّنهم تأثروا إىل حدٍّ كبري باملعتقدات الدينية الفارسية - وبخاصة الزرادشتية، بحكم 

تجاورهم مع الفرس، وباليهودية من خالل الجماعات اليهودية التي كانت تسكن بالد ما بني النهرين)32). كما تأّثروا باملسيحية من خالل االحتكاك املبارش 

باملانويني والنساطرة وأخريًا باملسلمني بحكم الجوار املبارش. وقد تزّعم هذه النظرية خوالسون، وبرانديت، وكيسلر، وزيمرن، وليدزبارسيك )ال سّيما يف أبحاثه 

األخرية(، والليدي دراور )يف أبحاثها األوىل()33).

ويستند أصحاب نظرية األصل الرشقي إىل ذلك التشابه القوّي بني املندائية يف صورتها الحديثة والعقائد البابلية القديمة؛ فاملندى - وهو بيت العبادة 

املندايئ - كوخ يشبه يف رسمه وتصميمه "البيت" وهو املعبد البابيل الصغري املقام من القصب املطيّل بالطني)34)، حيث كان الكهنة البابليون يجلسون بالخارج، 

ويستقبلون الناس لعرض مسائلهم عىل اإلله القابع يف الكوخ الطيني.

وتقرتب شعائر املوت والوفاة عند املندائيني من نظريتها البابلية؛ فاعتقاد املندائيني بأّن روح املتوفَّ تحوم ثالثة أيام حول القرب، ثم تبدأ رحلتها يف الحياة 

األخرى للحساب، ويتوىل راشنو البابيل - وهو نظري أباثر املندايئ - وزن أعمال الشخص، فإذا مالت موازينه نحو الخري فهذا يعني أّن أمامه فرصة للتكفري عن 

ذنوبه، ويلزم ذويه أن يقّدموا كفارة عنه، وهذا ما يقابل "املسخثة" يف العقيدة املندائية)35).

29 لسوء الحظ، الصفحات األوىل مفقودة كما نّوهت السيدة دراور.

30 The Haran Gawaita. and The Baptism of Hibil-Ziwa, E. S. Drower (trans.), (cita del Vaticano: 1953), p. 3;

ويصف ديوان حران جويثا اليهود بأّنهم خبثاء وأّنهم "حليفي الروهة" )روح الرش والظالم(. بل إّنهم جندها املطيعون. انظر: عليان، ص 63. وطبًقا لألساطري املندائية فإّن يسوع املسيح 
ا لكّنه "حرف كلمات النور، وأبدلها بالظالم، وغرّي دين أولئك الذين كانوا عىل الدين الصحيح، وبّدل جميع الشعائر". انظر: املرجع نفسه، ص62. أّما بالنسبة إىل يحيى بن  كان ناصورائيًّ

زكريا، فاألسطورة املندائية تصفه بأّنه معلم ومعمد وشاف. وتصفه أيًضا بأّنه علم الحواريني، وجعل الكسحان يسريون عىل أرجلهم. انظر: دراور، ص 47.

31 الطريف أّن األنرثوبولوجي األمرييك هرني فيلد الذي عمل يف العراق ملدة طويلة، ذهب إىل أّن الصابئة املندائيني ربما ينحدرون من أصول آرامية قديمة، استناًدا إىل الدراسة التي 
أجراها لقياسات الجمجمة وبعض السمات الجسدية لعّينة من الكهنة املندائيني الذين ال يتزاوجون إال فيما بينهم طبًقا ملا تقتضيه رشيعتهم، وهذا جعل من الكّهان ورجال الدين طبقة 

منغلقة عىل نفسها، انظر: دراور، ص 64.

32 توّزع يهود ما بني النهرين وفًقا ملعطيات تاريخية بني األماكن النائية يف مرتفعات كردستان وهم أرسى السبي البابيل األول، وعند بابل القديمة إىل الجنوب من األنبار. انظر: أحمد 
سوسة، مالمح من التأريخ القديم ليهود العراق )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2000(، ص 40 – 44؛ قارن أيًضا: يوسف رزق الله غنيمة، نزهة املشتاق يف تاريخ 

يهود العراق )بغداد: 1924(، ص 50 وما بعدها.

33 Edwin M. Yamauchi, Gnostic ethics and Mandaean origins (Cambridge: 1970), p. 8.

34 دراور، ص 199؛ سباهي، ص 65.

35 املرجع نفسه، ص 67 - 68.
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لقد قررت دراور - ال سّيما يف أبحاثها األوىل - أّن طقوس املندائيني الدينية تقرتب من املنابع املزدكية إىل درجة عرّبت عنها بأّنها جاءت أكرث مّما 

توقعت؛ فالتشابه بني الطقوس الصابئية )املندائية( واملسيحية النسطورية والبارثية)36) قوّي. كما أّنها لم ُتخف دهشتها من وجود طابع بابيل قديم 

يمكن تمييزه بسهولة يف ديانة املندائيني، وبخاصة يف ما يتعلق ببناء "املندى" ووظيفته كما سبق القول. كما أّن املبادئ التي تشخص الطقوس 

املندائية والبارثية متطابقة بصورة مذهلة، بينما تبتعد كثريًا يف الروح واملبادئ عن الطقوس املسيحية، وهذا وحده كان دافًعا ليك تقّرر دراور أّن الشعائر 

املندائية يف جوهرها أقرب إىل الروح اإليرانية الرشقية من الروح اليهودية املسيحية)37).

"كرويك" للمندى )بيت العبادة املندايئ()38).

ومن وجهة نظر أنصار األصل الرشقي، فإّن املؤثرات الرئيسة يف ديانة الصابئة وخطوطها العريضة يمكن اقتفاء أثرها بعمق يف الرتاث البابيل 

القديم)39)، يف حني تظهر بعض املؤثرات األخرى وكأّنها مؤثرات ثانوية تطورت إليها الديانة فيما بعد؛ فاالعتقاد بقدرة األجرام السماوية عىل التأثري يف 

مصري اإلنسان هو تأثري بابيل محض كما يبدو ألّول وهلة، وكذلك تشابه نظرية الخلق البابلية األوىل مع نظرية نشأة الكون عند الصابئة املندائيني، 

36 البارثيون هم بقايا الفرس الزرادشتيني الذين انتقلوا بعد الفتح اإلسالمي إىل الهند واستقروا هناك. انظر: سباهي، ص 100.

37 دراور، ص 28.

38 انظر:
Rudolph, Mandaeism, p. 8.
ويالحظ أّن املندى ال تصّح إقامته إال عىل مجرى مايئ، وتحفر قناة من ذلك املجرى إىل داخل املندى - كما هو مبنّي يف الشكل - يك يتسّنى للكهنة إجراء الطقوس الدينية التي تتطّلب 

التطهر باملاء الحّي )الجاري( وعىل رأسها التعميد، وتطهري األواين الطقوسية.

39 رشحت دراور تفصياًل تشابه دور الكّهان املندائيني ووظائفهم مع وضع كهنة بابل القديمة ووظائفهم، انظر: دراور، ص 28 وما بعدها.



كانون الثاين / ينايـر 2015 العدد  1

68

إضافًة إىل بعض التأثريات الرئيسة األخرى يف ديانة املندائيني؛ كمظاهر الحياة األخرى بعد املوت، والحساب والدينونة، وبعض الظواهر العقائدية 

كتقديس املاء الجاري)40)، فرسوم التعميد لها ما يماثلها عىل نحٍو أو آخر يف الرتاث البابيل القديم)41)، وبعض ما ورد يف األساطري املندائية القديمة يظهر 

أكرث تالؤًما مع بيئة األهوار - جنوب بالد ما بني النهرين - أكرث منها مع بيئة مجرى نهر األردن جنويب فلسطني)42).

أمّا عن كيفية وصول التقاليد والعادات الغنوصية وبعض الشعائر اليهودية والتعميد واالعتقاد بنبوّة "يوحنا املعمدان" )يحيى بن زكريا (، فهي 

- يف نظر أنصار نظرية األصل الرشقي - تقاليد وافدة أتت من فلسطني إىل املندائيني يف بيئتهم األصلية بحوض ما بني النهرين يف العراق، فذلك األثر 

الغنويص الواضح يف الديانة وفد عىل ديانة الصابئة عىل مراحل وتبًعا الحتياجاٍت معّينة.

القادمة من الرشق،  الغنوصية  التأثريات  لتلك  باملندائيني جرًسا مالئًما   (43( EL-Kesai أو الحسج  النديم عن عالقة الحسح  وقد مّثلت رواية 

فحسبما جاء يف رواية النديم:

ُيعرف  ورئيسهم  يأكلونه،  ما  جميع  ويغسلون  باالغتسال،  يقولون  البطائح،  صابئة  وهم  البطائح،  بنواحي  كثريون  القوم  هؤالء  "املغتسلة؛ 

بالحسج، وهو الذي رشع امللة، ويزعم أّن الكونني ذكر وأنثى، وأّن البقول من شعر الذكر، وأّن األكشوث من شعر األنثى، وأّن األشجار عروقه. 

ولهم أقاويل شنيعة تجري مجرى الخرافة، وكان تلميذه يقال له شمعون، وكانوا يوافقون املانوية يف األصلني، وتفرتق مّلتهم بعد، وفيهم من يعّظم 

النجوم إىل وقتنا هذا")44).

من غري املعروف من أين استقى النديم روايته عن الحسج، لكنها مّثلت مخرًجا مريًحا للقائلني بانتقال شعائر التعميد من بيئة نهر األردن إىل 

بالد ما بني النهرين، وكذا عالقة املندائيني بيوحنا املعمدان، ولذلك تمّسك بها خوالسون بشدة)45). لكّن القول بوجود عالقة مبارشة بني الحسج 

ا معروًفا برصامته  الحسج كان يهوديًّ أّن  املعروف  النظر عنها؛ فمن  تعقيداٍت كثرية يغّض أصحاب نظرية األصل الرشقي  واملندائيني ال يخلو من 

40 طقوس تقديس املاء الذي تدعوه املندائية باملاء الحي وممارسة التعميد لها ما يناظرها يف الرتاث البابيل القديم الذي يقدس املاء الجاري. بل هناك من بني الباحثني من يشّك يف أّن 
تلك الطقوس واملمارسات تقاليد ترّسبت إىل اليهودية من الرشق. وليست طقوًسا أصيلة يف اليهودية – ال سّيما يف عصورها األخرية - ولم تمارس عىل نطاق واسع بني مختلف الجماعات 
املنشّقة عن اليهودية إال يف الجنوب حيث تصلح بيئة نهر األردن لذلك. أّما عن مهد تلك املمارسات، فيعتقد الباحثون القائلون باألصل الرشقي أّنها سادت يف حوض ما بني النهرين 

حيث البيئة املالئمة أكرث لتلك الطقوس. انظر: سباهي، ص -62 63.

41 طه باقر، مقدمة يف تاريخ الحضارات القديمة، تاريخ الفرات القديم، ط2 )بغداد: د.ن، 1955(، ص 225. فعىل سبيل املثال كان ينبغي لكبري كهنة بابل االغتسال يف ماء 
الفرات الجاري قبل دخول قدس األقداس يف أعياد بابل القديمة، انظر: مارجريت روثن، تاريخ بابل، زينة عازار وميشال أيب فاضل )مرتجم(، )بريوت - باريس: منشورات عويدات، 

1984(، ص 33. وكان املاء املقدس وحده هو الذي يستخدم لتطهري املعبد؛ املرجع نفسه، ص 131 - 132.

42 مثال شديد الوضوح كما يف كتاب "دراشة د يهيا" أو "كتاب تعاليم يحيى" يرد يف فصل "الصياد وقصة األنفس" الكثري من الرموز واملصطلحات، وهو ما يدّل عىل أّن املؤلف - أو 
ربما املؤلفني - لهذا السفر من بيئة الصيادين يف األهوار. وقد عّلق ميد Mead عىل هذا الجزء بقوله إّنه عسري بالفعل عىل الرتجمة، وذلك لكرثة االصطالحات التقنية املتعلقة بعملية 
الصيد التي ترد فيه، وعىل الرغم من كل الجهود والتحّريات اللغوية الواسعة التي بذلها املرتجم فقد عجز عن فهم معنى عدٍد غري قليل من الكلمات التي وردت فيه، ويف هذا ما يؤكد 

أيًضا محلية البيئة العراقية التي كتب يف ظّلها هذا النص. انظر:
G. R. Mead, The Gnostic, John the Baptizer (London: J. M. Watkins, 1924), pp. 72 - 73 ;
قارن أيًضا: سباهي، ص 79. ويف الوقت ذاته نجد ارتباًطا يمكن وصفه بالوثيق بني األساطري املندائية ومثيلتها السومرية، من ذلك االرتباط بني ليليث الشيطانة يف الفكر السومري والتي 
تتسبب يف وفاة األطفال وزهرييل زوجة هيبل زيوا يف الفكر املندايئ، وذلك بحسب مالحظة أحد رجال الدين املندائيني، انظر: عبد الحميد أفندي عبادة، مندايئ أو الصابئة األقدمون، 

رشيد الخيون)تقديم(، )لندن: دار الحكمة، 2003(، ص 23.

43 رُسم اسم الحسح )وهي الصيغة األكرث تداواًل بني جموع الباحثني( بطرق مختلفة يف مختلف نرشات الفهرست للنديم، فقرأها فلوجل يف أول نرشة من نرشات الفهرست والتي 
صدرت يف ليبزج عامي 1871 - 1872م "الحسح"، ويف طبعة القاهرة التي قّدم لها وراجعها األستاذ أحمد أمني، والتي ظهرت للمرة األوىل عام 1929 "الحسيح". ويف نرشة رضا تجدد 
التي صدرت يف طهران عام 1971 "املحسح" ]؟![، وإن ذكر يف حواشيه أّن إحدى النسخ التي اعتمدها فلوجل تؤكد عىل قراءة نرشة القاهرة االسم "الحسيح"، وقرأها أيمن فؤاد سيد 
يف أفضل النرشات التي حظي بها كتاب الفهرست عىل اإلطالق، وهي نرشته الصادرة يف لندن عام 2009 "الحسج". وقد سألت الدكتور أيمن فؤاد سيد عّما إذا كان متأكًدا من أّن 
هذه هي القراءة الصحيحة السم رئيس املغتسلة من واقع مطالعته لعدٍد كبري من النسخ الخّطية لكتاب الفهرست فأفاد باإليجاب، واستبعد قراءة نرشة القاهرة السم الحسيح ألسباب 
فنية تتعلق بالنّساخ والنسخ الخطية. وبغّض النظر عن هذا فقد أثار ورود االسم بهذه الصيغة "الحسيح" التساؤل يف أوساط البحث عّما إذا كان املقصود به هو املسيح ووقع التحريف 

بفعل النساخ. انظر: 
Pedersen, The Sabians, p. 386؛ سباهي، ص 105. غري أّن التمّعن يف نص النديم الوارد أعاله، بخاصة عبارته التي يقول فيها "ورئيسهم يعرف بالحسج" لو افرتضنا أّن قراءتها 
الصحيحة "ورئيسهم يعرف باملسيح"، فال بّد أن تنتابنا الدهشة، إذ لو أراد النديم اإلشارة إىل عالقة املغتسلة باملسيح ملا استخدم أبًدا كلمة يعرف يف سياق الجملة. وعىل ذلك، ال أعتقد 

يف صحة ذلك الرأي الذي يميل إىل ربط املسيحية مبارشًة باملندائية عرب افرتاضاٍت واهية ال تصمد أمام النقد.

44 ابن النديم، الفهرست، ج 2، ص 411.

45 Chwolsohn, Die Ssabier, Vol. I, p. 119.
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دراســات
تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة أصول الصابئة 

املندائيني ومصادر ديانتهم

ونزاهته، وكانت له شعبية كبرية بني طوائف البحر امليت، وكانت دعوته يهودية أصولية تقوم عىل التمّسك بالرشيعة اليهودية، والتقّيد بأحكام السبت، 

وممارسة الختان، وكان يقّر الزواج ويتوجه بالصالة نحو الهيكل بأورشليم)46).

ليست أّول تلك التعقيدات الناجمة عن قبول رواية النديم والتصديق عىل وجود عالقة مبارشة بني الحسج واملندائيني هو خلّو كتب املندائيني 

تتقيد  تأىّت أن تحّولت جماعته من جماعة يهودية أصولية محافظة  الثانية، فهي كيف  أّما  أّي إشارة إىل هذا الحسج وجماعته. هذه واحدة،  من 

بأحكام السبت إىل ما هي عليه اآلن من شدة العداوة لليهود واليهودية؟! أّما الثالثة، فهي أّنه ال يشء مّما ذكره النديم عن جماعة الحسج يمّت بصلة 

للمندائيني سوى االغتسال يف مياه النهر الجارية )التعميد(، خال ذلك فجميع ما ذكره النديم بعد ذلك ال ينطبق عىل املندائيني بحال من األحوال.

وكما يرتتب عىل قبول رواية النديم عىل عاّلتها بخصوص عالقة الحسج باملندائيني من إثارة إشكاليات كثرية، فإّنه يرتتب أيًضا عىل رفضها 

ا إىل افرتاض خطري، وهو أّن النديم كان يتحدث  مشكلة كبرية؛ فالتسليم برفض العالقة بني الحسج واملندائيني من شأنه أن يرصف الذهن تلقائيًّ

عن طائفٍة أخرى هي املعنّية بوصفه "صابئة البطائح"، وكانت تدعى باملغتسلة، ومارست التعميد، وعاشت يف املنطقة نفسها التي عاش املندائيون 

فيها، وهذا من شأنه أن يجعلنا عىل حذٍر كلما تكررت عبارة "صابئة البطائح" يف املصادر العربية، والتي - وبموجب هذا الطرح - ال تشري إىل املندائيني 

وحدهم يف كل األحوال كما يذهب ج . ب. سيجال J. B. Segal )47)، وهذا من شأنه أن يزيد األمور تعقيًدا.

وبني  بينها  دار  التي  الفرات هي  ضّفَتي  عىل  الكبرية  اليهودية  الجاليات  بأّن  لليهود  املندائيني  كراهية  الرشقي  األصل  نظرية  أنصار  ويعّلل 

املندائيني النزاع، وربما وصل األمر إىل حّد إرغام يهود العراق ألعداٍد من املندائيني عىل االرتداد عن دينهم؛ إذ تشخص األساطري املندائية ذلك 

ذلك  أعقب  ما  ثم  )اليهودية(،  القديم  لدينها  املندائية  عن  االرتداد  عىل  امللك  هريودس  ابنة  مريياي  إرغام  املستمرة  اليهود  محاوالت  يف  النزاع 

من اضطهادات قاسية مارسها اليهود تجاه الناصورايئ )املندائيون األوائل(. وعىل هذا يعتقد أنصار نظرية األصل الرشقي أّن الرصاع بني اليهود 

ا عىل شواطئ دجلة والفرات، وحني استعادتها الذاكرة املندائية بعد قرون - حينما بدأ تدوين الكتابات املقّدسة - جعلت أماكن  واملندائيني دار فعليًّ

هذا الصدام أورشليم نفسها)48).

وتبقى مسألٌة شائكة أخرى عند أصحاب نظرية األصل الرشقي، وهي عالقة املندائيني بيوحنا املعمدان. وأنصار نظرية األصل الرشقي يعتقدون أّنه 

ليست ثمة عالقة مبارشة تربط بني املندائيني ويوحنا املعمدان، فهم ليسوا من تالميذه؛ فيوحنا ال يظهر يف نصوص الطقوس والسحر والتعميد يف الرتاث 

املندايئ القديم، كما أّن اإلشارات التي وردت بشأنه - ومن دون استثناء - متأخرة تماًما، وال تظهر يف النصوص املندائية األوىل، ويف الغالب تذكر اسمه - 

عليه السالم - بالصيغة العربية يحيى "يهيا" وحدها، أو مقرتنة - جنًبا إىل جنب - بالصيغة العربية اآلرامية لالسم وهي يوحنا "يهيا يوهانا" لكّنها ال تذكره 

أبًدا باسم يوهانا منفرًدا من دون الصيغة العربية يهيى، ويف هذا دليٌل كاٍف عىل أّن تلك الصلة مفتعلة، وبدأت مع دخول اإلسالم العراق وليس قبل ذلك.

ا، أو حتى مسيًحا أو مخّلًصا أو مؤسًسا للطائفة، بل إّنه لم يؤسس حتى طقس  ا تقليديًّ هذا إضافًة إىل أّنه لم يرتك تعاليم لهم، ولم يصّور نبيًّ

الواردة بشأن األردن ال تقرن بيحيى يف أيٍّ من الحاالت التي وردت فيها، يضاف إىل  التعميد يف ديانة الصابئة املندائيني)49)، كما أّن اإلشارات 

التي تدور حول يحيى مستمدة  املادة  املعمدان، وأّن كّل  تعاليم يوحنا  ابتداًء كما يف  للندم والتوبة  املندائيني ليس طقًسا  التعميد عند  أّن  م  ما تقدَّ

46 عن الحسج وحياته وتعاليمه وبيئته التي عاش فيها انظر:
W. Brandt, "El-Kesaites", Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. IX, pp. 202 - 209;

سباهي، ص 105 – 107.

47 J. B. Segal, "Pagan Syriac Monuments in the Vilayet of Urfa", in: Anatolian studies, Vol. 3-4. (1953), p. 110.

48 سباهي، ص 139.

49 النوراين "هيبل زيوا" هو من تنسب إليه األساطري املندائية تأسيس ذلك الطقس، وتأخذ دراور هذه النقطة حّجة عىل أّن عالقة يوحنا املعمدان باملندائيني غري مصطنعة، وأّنه كان 
عىل عالقة فعلية بالناصورايئ القدماء، الصابئة املندائيون.
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من إنجيل لوقا والقرآن الكريم، وهناك ما يشري إىل أّنها لم تأخذ صورتها النهائية يف املعتقدات املندائية إال مع الفتح العريب، أي ليس قبل القرن 

السابع)50)، وذلك ألغراٍض تتعّلق بتطّلع املندائيني ملعاملة املسلمني ألهل الذمة.

نظرية األصل الغريب

أّما أنصار نظرية األصل الغريب للصابئة املندائيني، وهي النظرية التي تمّثل الوجه املعكوس لنظرية األصل الرشقي، فيعتقد أنصارها أّن منشأ 

الصابئة كان إىل الغرب من العراق وبني طوائف البحر امليت - يف بيئة رشقّي األردن - مّمن كانوا يمارسون طقوس التعميد هناك، وقد تزّعم هذا 

االتجاه ليدزبارسيك )يف أبحاثه األوىل ثم تراجع عنه إىل القول باألصل الرشقي يف أبحاثه األخرية(. وعىل العكس منه تخّلت الليدي دراور يف أبحاثها 

األخرية عن حماسها لنظرية األصل الرشقي. وتبّنت بحذٍر نظرية األصل الغريب، دون التخيّل عن عالقة الحسج باملندائيني. وتحّمس لها أيًضا رودلف 

ماكوخ، وكورت رودلف)51).

من  هرًبا  هاجروا  وأّنهم  اليهودية،  عن  تفّرعت  التي  املذاهب  أحد  أنصار  األصل  يف  هم  املندائيني  الصابئة  أّن  النظرية  هذه  أصحاب  ويرى 

اضطهاد املؤسسة الدينية اليهودية، وذلك عىل نحو أقرب ملا تؤّديه األسطورة املندائية. ويحتّج القائلون بنظرية األصل الغريب للصابئة بأّن الصابئة 

املندائيني هم خليط من املهاجرين من فلسطني مّمن يحملون معتقدات يهودية مسيحية مشرتكة هرًبا من االضطهاد. واختلط هؤالء املهاجرون بأهل 

بالد ما بني النهرين يف بيئاتهم، والذين كانوا يحملون بدورهم بقايا من ديانة البابليني األوىل. وأّدى هذا االمتزاج إىل ذلك التعقيد يف أصول العقائد 

الذي تتميز به ديانة الصابئة املندائيني.

كاهن مندايئ يبارش تعميد أحد أبناء طائفته)52)

50 Walter Wink, John the Baptist in the Gospel tradition (Cambridge: 1968), p. 100;

وانظر أيًضا تفنيد سباهي األدلة التي ساقها والرت ونك محاواًل إثبات صلة يحيى باملندائيني قبل الفتح اإلسالمي، سباهي، ص 124 – 130.

51 Edwin M. Yamauchi, Gnostic, pp. 9-10.

52 Buckley, The Mandaeans: ancient texts and modern people.
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دراســات
تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات يف دراسة أصول الصابئة 

املندائيني ومصادر ديانتهم

أّنهم قوم جاءوا من الشمال، وأّنهم هاجروا من  املندائيني عىل  املندائية ُتظهر  أّن األساطري  الغريب  التي يسوقها أنصار األصل  القرائن  ومن 

فلسطني بتأثري اضطهاد املؤسسة الدينية الرسمية اليهودية لهم، وال يمكن أن يكون كل ذلك محض اختالق. كما أّن قوة أثر الغنوصية يف املندائية 

جعلت العديد من الباحثني القائلني باألصل الغريب يعتقدون أّن الغنوصية هي العنرص األصيل يف الديانة، وما عداها هي تأثريات ثانوية، حتى إّنهم 

ينعتون املندائية بأّنها آخر الديانات الغنوصية الحية.

وقد أصاب الزخم نظرية األصل الغريب للمندائيني بعد اكتشاف مخطوطات البحر امليت الشهرية بوثائق قمران، وكذلك اكتشاف مكتبة كاملة 

لبعض الطوائف الغنوصية يف نجع حمادي يف صعيد مرص)53). وأظهرت هذه الوثائق تلك الجذور العميقة لبعض املمارسات الدينية املندائية وتشابهها 

الشديد مع طقوس أتباع هذه املذاهب عىل نحٍو يرّجح أّنها ظهرت يف البيئات التي انترشت فيها تلك العقائد عىل األقل.

فمثاًل تقارب االعتقاد بثنائية الظالم والنور، والخري والرش، وهي ثنوية شاعت بتأثري التعاليم البابلية الفارسية يف منطقة الرشق األدىن)54)، كما 

يقرتب املندائيون من األسينيني)55) يف طقوس التطهر وارتداء املالبس البيضاء أثناء طقس التطهر، وهو أمر مماثل عند املندائيني، وكذلك يف نظرتهم 

والتقوى  ِسنًّا،  أكرب  هم  من  وتوقري  والحق،  العدالة  والتزام  التعامل،  يف  والنزاهة  الناس،  كاحرتام  األخالقية  املقاييس  مراعاة  رصامة  تجاه  العامة 

بصورة عامة. وهي قيم شاعت يف منطقة الرشق األدىن بتأثري الفلسفة الرواقية اإلغريقية. وهناك بعض النواحي األخرى التي يقرتب فيها املندائيون 

من األسينيني كطرق الدفن، واستقبال الشمال قبلة)56). وهي أمور تثري التساؤل عن عالقة كلتا الفرقتني ببعضهما البعض. واألهّم من ذلك وجود 

تماثل بني بعض النصوص املندائية ونصوص إنجيلية ال سّيما يف افتتاحية إنجيل يوحنا)57) إضافًة إىل العثور عىل كتابات مندائية وسط أوراق الجنيزة 

اليهودية)58).

أّميان يعمالن  أخوان  اكتشف  الطرافة؛ حيث  القاهرة ال تخلو من  القبطي يف  املتحف  استقرارها يف  اكتشافها وأخريًا  1945م، وقصة  53 اكتشفت مخطوطات نجع حمادي عام 
بالزراعة، ويدعيان خليفة ومحمد ابنا عيل السمان عندما كانا يبحثان عن سماد لحقلهما، جرة خزفية أسفل هضبة "جبل الطريف" بالقرب من دير القديس باخوم، عىل الضفة الرشقية 
لقيمتها،  األمر  أّول  يفطنا  ولم  الربدية،  واملخطوطات  اللفائف  كبريًا من  عدًدا  بداخلها  فوجدا  الجرة،  بكرس  وقاما  الذهب،  عرثا عىل خبيئة من  أّنهما  فظّنا  حمادي،  نجع  قبالة  للنيل 
واستخدما أكرثها وقوًدا للفرن يف منزلهما، وسلمت من ذلك اإلعدام العفوي 13 مجموعة نفيسة )مخطوطة مجلدة( من الربدي بطريق الصدفة؛ فقد هرب الشقيقان من القرية لنزاعات 
ثأرية بعد أن توّرط والدهما يف جريمة قتل، وسّلما دارهما وما تحويه ألحد القساوسة عىل سبيل األمانة، وعندما شاهد مدرس قبطي كان زوج شقيقة القّس تلك اللفائف شّك يف أّنها 
مدّونة بالقبطية القديمة، ورّبما كان لها بعض األهمية من الناحية األثرية، فحمل واحدة من تلك املخطوطات إىل القاهرة حيث توّجه بها إىل املتحف املرصي، وعىل الفور أثارت اهتمام 
ا، وأثار ظهور تلك املخطوطات فضول تّجار اآلثار والعلماء األجانب فبدأوا  الربوفسيور إبيني دريوتون مدير املتحف يف ذلك الوقت فاشرتاها لحساب املتحف بمبلغ 250 جنيًها مرصيًّ
مفاوضات جادة مع مالكيها الذين اشتّطوا يف مطالبهم املادية، وكان املقابل املادي الذي طلبوه فوق إمكانات املتحف القبطي. وخوًفا من ترّسب املخطوطات إىل خارج مرص وتكرار 
مأساة أوراق الجنيزة القاهرية الشهرية، نجح املتحف القبطي يف استصدار إذن من النيابة العامة بمصادرة تلك املخطوطات وتعويض مالكيها وفًقا لألحكام التي كانت تنّظم االتجار 
يف اآلثار آنذاك، ورسعان ما أتيح للعلماء دراسة املخطوطات ملعرفة أصحابها، وعرفت املجموعة الحًقا بني العلماء بـ"مكتبة نجع حمادي". وهي مصنفات إلحدى الفرق الغنوصية 
ا، وكان لها شأٌن عظيم يف معرفة الغنوصية عن كثب، وبأقالم  التي عاشت يف صعيد مرص، وتحتوي هذه املخطوطات الثمينة عىل بعض األناجيل والكتابات الغنوصية املحظورة كنسيًّ
الغنوصيني أنفسهم، إذ حتى زمن اكتشاف تلك املخطوطات لم نكن نعرف عن الغنوصية إال ما وصل إلينا عن طريق آباء الكنيسة املعادين لها، بصفة خاصة إيريناوس، هيبوليتس، 
أبيفانيوس، وتشمل مخطوطات نجع حمادي الثالث عرشة 48 كتاًبا، تبلغ يف مجملها 1000 صفحة، من بينها 794 صفحة ُحفظت كاملة وبحالة ممتازة، واللغة التي كتبت بها هي 
اللغة القبطية، إذ دّونت 10 مجلدات "بالقبطية الصعيدية"، أّما الثالث األخر فقد دّونت بـ"األخميمية الجنوبية". ويمتّد زمن تدوين هذه املجموعة من املخطوطات من نهاية القرن 

الثالث إىل بداية القرن الرابع امليالدي، عن تلك الوثائق الفريدة وأهميتها وكيفية العثور عليها، انظر مقدمة النرشة اإلنكليزية لتلك الوثائق:
The Nag-Hammadi library in English, James Richard Smith (trans. & edit), (Leiden: 1977), pp. 3 - 26;

وللمزيد عن مكتبة نجع حمادي تجد مجموعة متنوعة من الدراسات عن تلك املخطوطات من مختلف الجوانب الدينية والتاريخية يف العمل التجميعي:
Essays on the Nag-Hammadi texts, Pahor Labib & Martin Krause (edit), (Leiden: 1975).

54 Wayne A. Meeks, The prophet-king; Moses traditions and the Johannine Christology (Leiden 1976), p. 267.

الفانية،  الدنيوية  للمظاهر  بورعهم، وكراهيتهم  امليت، واشتهروا  البحر  وأقامت مستوطنات جنوب  اليهودية،  الهيكل  بعيدا عن سلطة كهنة  تأسست  مارقة  أخوية  55 األسينيون: 
واحتقارهم للمال والرثوات، وكذلك كراهيتهم للنساء الذي وصل عند البعض منهم إىل حد التبتل ورفض الزواج، كما عرفوا بحرصهم عىل التطهر الجسماين، وذلك بواسطة املبالغة يف 
االغتسال باملاء، وعىل األرجح فإن نشأة التعميد كرمز للتوبة والندم قد نشأت يف وسط أسيني، أو متأثر باألسينية انظر: مقدمة موىس ديب خوري للنرشة العربية من مخطوطات قمران، 

"القسم األول: التوراة: كتابات ما بني العهدين" )دمشق: 1998(، ص 35 وما بعدها؛
Dolores Cannon, Jesus and the Essenes (New York: 1992), pp. 28 - 56; Christian David, Ginsburg: The Essenes; their history and doctrines (London: 1955), pp. 5-31.

56 سباهي، ص 99 - 101.

57 املرجع نفسه، ص 36.

58 Edwin M. Yamauchi, Gnostic, p. 2.



كانون الثاين / ينايـر 2015 العدد  1

72

وذلك العداء الشديد الذي تضمره املندائية لليهودية يف كتاباتها املقدسة، يشري بوضوح - يف نظر أصحاب نظرية األصل الغريب - إىل حقبٍة مريرة 

من الرصاع بني الديانتني. ومن الطبيعي أن تكون فلسطني هي مرسح النزاع يف رصاع مثل هذا؛ فإله إرسائيل الذي تدعوه املندائية بـ"أدوناي" هو 

ا، وهو يقرن بشامش )أحد الكواكب السبعة األرشار املكّلف بالشمس(، وإن ميشا )موىس( هو نبّي للروها )قوى  إله رشير، ال يضمر للمندائيني ودًّ

الظالم()59). كذلك مكانة يوحنا املعمدان املتميزة يف العقيدة املندائية مقارنًة باملوقف العدايئ الذي تّتخذه من دعوة املسيح عىل نحٍو يمكن تفّهمه يف 

ضوء العداء الشهري واملعروف بني تالميذ املسيح وتالميذ يوحنا املعمدان)60)، إضافًة إىل مراسم التعميد، والتطهري باملاء الجاري هي - كما يرّجح أنصار 

نظرية األصل الغريب - ما يميز طقوس تالميذ يوحنا املعمدان، ويشري بوضوح إىل بيئة البحر امليت جنويب فلسطني.

النهرين، حيث  ما بني  إىل بالد  املهاجرين  قوام  بدينهم من فلسطني هم  الفاّرين  املندائيني  أّن  الغريب  نظرية األصل  أنصار  يرّجح  عىل ذلك 

اختلطوا بسكانها وتأثروا إىل حدٍّ ما بتعاليم الديانة البابلية األوىل. ومن هنا خرجت لنا تلك العقائد الدينية الفريدة التي تميز املندائية اليوم. وحدثت هذه 

الهجرة املفرتضة إىل جنوب العراق يف وقٍت متأخر ما بني القرنني الثاين والثالث امليالديني. وهناك اكتسبت تلك الديانة ذلك املظهر الرشقي الخالص 

ذا السمات البابلية واآلشورية، إضافًة إىل ذلك املظهر الغنويص املميز لها)61).

اآلرامية  عن   - شّك  وال   - تفرعت  لغة  فهي  الرشقي؛  األصل  نظرية  تعضيد  إىل  تميل  لكّنها  أخرى.  أحجية  بدورها  فهي  املندائية،  اللغة  أّما 

القديمة)62)؛ فاملندائية تحوي قدرًا هائاًل من املفردات ذات األصل اآلرامي واألكدي والبابيل والفاريس يف مزيج واحد يوحي بتأّثرها بظروف بالد ما 

ا، يف حني أّن تأّثرها بالعربية كان يف أضيق نطاق. وعّزز ذلك نظرية القائلني باألصول الرشقية للمندائيني. وعىل ذلك قّرر  ا وجغرافيًّ بني النهرين؛ تاريخيًّ

كلٌّ من بركيت ونولدكه أّن لغة املندائيني بشكلها الحايل ال تدعم نظرية األصل الغريب)63)؛ فاللغة املندائية أقرب إىل لغة التلمود البابلية، وكلتا اللغتني 

متجاورتان من الناحية الجغرافية. ويميل علماء الساميات اآلن إىل أّن لغة التلمود البابلية كانت ُتستخدم يف بابل العليا، واملندائية يف بابل السفىل)64).

أّما األبجدية املندائية، فيعتقد روبرت ماكوخ، وهو أحد أبرز منارصي قضية األصل الغريب للصابئة املندائيني، أّنها صورة مطّورة عن األبجدية 

النبطية، وقد جاء بها املندائيون من الغرب. ولكن بعض الباحثني أمثال نيفيه وكوكسن يعتقدون أّن األبجدية املندائية هي صيغة مطّورة عن األبجدية 

العيالمية التي انترشت يف فارس وبالد ما بني النهرين قبيل ظهور املسيحية.

خالصة القول، لم يتمّخض عن البحث يف أصول الصابئة املندائيني بني الرشق والغرب أّي حسٍم لقضية األصل سواء عىل الصعيد اإلثني 

أو العقائدي؛ ألّن النظريتني مًعا ال تقومان عىل دليل، وإن كان الباحثون اليوم يميلون أكرث للقول باألصل الغريب للمندائيني فذلك بتأثري عاملني 

فحسب؛ أّولهما: ظهور وثائق قمران ووثائق نجع حمادي ونرشهما يف توقيت متزامن، وتأثريهما العميق يف الدفع بالدراسات الخاصة بالغنوصية 

املندائيني ونشأتهم. وثانيهما: ميل ثالثة من  انعكاس جزيئ عىل قضية أصل  آفاٍق أرحب من ذي قبل، وما نجم عن ذلك بطبيعة الحال من  إىل 

59 سباهي، ص 102.

دُكم بالرُّوح الُقُدس". متى 3: 11؛  دُكم بَماء للتَّوَبة، ولكنَّ الذي َيأيِت َبْعدي ُهو أْقَوى منِّي، الِذي َلْسُت أْهاًل أن أْحِمل ِحذاَءه، ُهو سُيعمِّ 60 إّن الفقرات الواردة يف إنجيل متى: "أَنا ُأعمِّ
، فأَجاب يُسوع وَقال لُه: اْسَمح اآلن ألنَّه َهَكذا يليُق ِبنا  "حينِئٍذ َجاء يُسوع من الَجليل إىل األُرُْدن إىل ُيوحنَّا لَيْعَتِمد ِمْنُه، ولِكنَّ ُيوَحنَّا َمَنعُه قاِئاًل: أَنا ُمْحتاٌج أْن اْعَتِمد ِمْنك، وأْنَت َتأِت إيلَّ
ماوات أْعَظم مْنُه". متَّى 11: 12-9، وهي  أْن ُنْكِمل ُكلَّ ِبّر". متَّى 3: 16-13؛ "الَحقُّ أُقول لُكم: لْم َيُقم بنْيَ املَْوُلوِدين من النَِّساء أْعَظم من ُيوحنَّا املَْعَمدان، ولكنَّ األْصَغر يف َملُكوت السَّ
فقرات لها عالقة - يف نظر البعض - باملعارك والنزاعات التي كانت مستعرة بني تالميذ يوحنا وتالميذ املسيح وقت تدوين متى إنجيله، وأراد فيها تمجيد املسيح وإظهار يوحنا عىل أّنه 

ممّهد لدعوته، ولعّل تالميذ يوحنا كانوا يحتجون بتقدم أستاذهم بأّنه قام بتعميد املسيح كما يتضح من قراءة ما بني السطور لفقرات إنجيل متى املذكورة سلًفا.

61 E. S. Drower, The secret Adam (Oxford: 1960), pp. 95 - 101; E. M. Yamauchi, pp 60 - 62; 111 سباهي، ص.

62 كانت اللغة اآلرامية قد أصبحت منذ القرن الرابع ق. م لغة عاملية، فقد ابتلعت جميع اللهجات واللغات األخرى يف منطقة الرشق األدىن باستثناء شبه الجزيرة العربية ومرص. انظر: 
موريس لومبار، اإلسالم يف مجده األول، من القرن الثاين إىل القرن الخامس الهجري، إسماعيل العريب )مرتجم(، )الدار البيضاء: منشورات دار اآلفاق الجديدة، 1990(، ص 
136؛ وعن اللغة املندائية وعالقتها باآلرامية األم وتأثريات العربية فيها بصورتها األخرية بصورة أخص انظر: أديبة الخمييس، "عالقة املندائية بالعربية"، مجلة املورد العراقية، مج 4، 
ع 2، )بغداد 1975(، ص 67 - 70؛ إبراهيم السامرايئ، دراسات يف اللغة، )بغداد: مطبعة العاين، 1961(، ص 211 وما بعدها؛ صبحي الصالح، دراسات يف فقه اللغة )بريوت: دار العلم 

للماليني، 1968(، ص 51.

63 Burkitt F. C, Church and Gnosis (Cambridge university press, 1932), p. 111; Noldeke, Mandaean bibliography (Oxford university press: 1933), p. 63.

64 مراد كامل ومحمد حمدي البكري وزاكية محمد رشدي، تاريخ األدب الرسياين )القاهرة: د. ن، 1987(، ص 12.
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كبار العلماء املتخصصني يف املندائيات - يف الحقبة األخرية - وهم السيدة دراور ورودلف ماكوخ وكورت رودلف إىل نظرية األصل الغريب، وما كان 

له من تأثري كبري يف دعم األوساط العلمية لها، بخاصة يف ضوء خفوت صوت أصحاب نظرية األصل الرشقي التي أصبح ُينظر إليها عىل أّنها نظرية 

كالسيكية قديمة. ومع ذلك فإّن جميع ما ساقه دعاة األصل الغريب ال يكفي - باعرتافهم أنفسهم - لحسم هذه القضية. وتظّل فكرة البحث عن أصول 

الصابئة بني من تبّقى من البابليني القدماء أو األقوام اآلتية من الرشق مّمن اندمج معهم من الجماعات والشعوب اآلرامية، تغري املرء بالبحث فيها 

عىل الرغم من االفتقار إىل أدلة مادية حاسمة)65).

خامتة

من الّصعوبة بمكان الَقطع بصورة حاسمة وباّتة يف مسألة أصل املندائيِّني، وما إذا كان هذا األصل يعود إىل الغرب حيث الشعوب التي انترشت 

يف منطقة البحر املّيت جنويّب فلسطني أم أّن هؤالء القوم من السكان املحليني لبالد ما بني النهرين، إذ تبقى األدلة متوازنة يف هذا وذاك، وسوف تظّل 

هذه املسألة معلَّقة إىل أن يعرث اآلثارّيون عىل أدلٍة جديدة من شأنها أن ترّجح كّفة إحدى النظريتني عىل األخرى. 

65 سباهي، ص 61-62.
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* جامعة املالك السعدي، تطوان، املغرب. 

يشــكل التنظيم الســلطوي املحيل جزًءا ال يتجزأ من التنظيم الســلطوي املركزي للدولة، كام أنه البناء اإلداري والفكري 
الــذي يســهر عىل تنفيذ قرارات الســلطة املركزيــة وتوجهاتها العامة. وعــىل الرغم من التكامــل واالندماج يف وظائف 
الســلطتني املركزية واملحلية، فــإن الخصوصيات التاريخية والطبيعية واإلســرتاتيجية واالقتصادية والبشية  لكل جهة  من 

جهات املغرب، تجعل من مسألة توحيد السلطة املحلية أو نذجتها أمرًا صعبًا.

تهدف هذه املســاهمة إىل دراسة نوذج من التنظيم السلطوي املحيل إلقليم شامل املغرب خالل القرن الثامن، عىل 
عهد الســلطان املوىل إســامعيل )1672-1727(، محاولة إبراز بعض وســائل حضور الســلطة املركزية يف املنطقة وآلياتها، 
واســتجالء الصورة املحليــة لهذا التنظيم يف عالقته بالســكان، وذلك من خالل تحليل نوذج مــن األرُس الكربى التي تولت 

مهمة التسيري املحيل للمنطقة خالل هذا العهد، ويتعلق األمر بأرسة الحاممي الريفي.

A local unit for authoritarian control is an integral part of a state’s centralized power structure. It is the 
administrative and intellectual body that oversees the implementation of decisions made by the central authority 
and publicist general directives. Despite the integration of functions of central and local authorities, there is 
a distinctiveness of historical, natural, strategic, economic and human resources for each region in Morocco. 
This makes generalizations about a "local authority" difficult. This article studies the patterns of local authority 
regimentation found in northern Morocco from the eighth century to the era of Sultan Moulay Ismail (1672-
1727). It attempts to highlight some of the patterns which demonstrate the ways in which centralized power is 
manifested through "local authorities" across Morocco.

متثيل السلطة املركزية واملمرسات االستبدادية:

السلطان  عهد  يف  املغرب  شامل  يف  املحلية  السلطة 

املوىل إسامعيل )1727-1672(

Representation of the Central Authority and Authoritarian 
Practices: Local Authority in Northern Morocco during the 
Reign of Sultan Moulay Ismail (1672-1727)

 *Elbachir Aberzaq   |   البشري أبرزاق
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

مقّدمة

استقّر رأي كثري من املؤرخني والدارسني عىل أن السلطان املوىل إسماعيل )1083 – 1140 هـ/ 1727-1672م( هو املوّطد الفعيل للدولة العلوية 

الناشئة يومئذ باملغرب األقص)1)، ِلما وضعه من أسس خاصة لتثبيت أركان دولته، وملا مّيز عهده من حوادث ومتغريات تجاوزت انعكاساتها مرحلة 

حكمه، وامتد تأثريها زمًنا طوياًل، ومّست جميع بنى املجتمع املغريب، السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية.

للدولة، وتدّخله  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  التنظيمات  بناء  الالفت يف  السلطة اإلسماعيلية  الخاصة حضور  من أهم تلك األسس 

يف "ضبط توازنات املجتمع عىل طريقته، بشكل ساهم يف إرساء أسس نظام كتب له االستقرار ردًحا من الزمن")2). وقد جاء ذلك انسجاًما مع طبيعة 

الوضعني الداخيل والخارجي اللذين توىل املوىل إسماعيل خاللهما الحكم، وبرز فيهما ضعف السلطة املركزية املهّددة باستمرار الثورات واألطماع 

السياسية للتكتالت القبلية واإلقليمية، وكذا استمرار االحتاللني اإليبريي واإلنكليزي للسواحل املغربية املتوسطية واألطلسية، وهو الوضع الذي 

ا)3). ا ورضوريًّ ا مطلًبا ملحًّ ا وسياسيًّ جعل من وحدة البالد إقليميًّ

السلطان  تويّل  أثناء  يف  باملغرب  العامة  األوضاع  من  بدًعا  جبالة"،  "الريف-  بـ  املعروفني  املجالني  بني  املمتدة  املغرب،  شمال  منطقة  تكن  لم 

النقسيس، قبل  املنطقة قيام ثوريت الخرض غيالن وآل  التي أعلنت تمردها ضده؛ إذ شهدت  الربوع  إسماعيل الحكم، وال من سياسته تجاه كل 

أن يتمكن من إخمادهما)4)، ليصفوا له الجو هناك، بعدما كانت املنطقة يف شبه استقالل عن الحكم املركزي عقوًدا عدة، فما هي معالم السياسة 

اإلسماعيلية تجاه شمال املغرب؟ وما دور التنظيم السلطوي املخزين املحيل يف تثبيت أركان السلطة املركزية باملنطقة؟ وكيف كانت عالقة السلطة 

املحلية بمجتمع شمال املغرب خالل تلك املرحلة؟

املوىل إسمعيل وشمل املغرب

فإن  الجهادية،  والسياسة  والرضيبية،  العبيد()5)  )جيش  العسكرية  اآللتني:  السيايس  سلطانه  تثبيت  يف  اعتمد  قد  إسماعيل  املوىل  كان  إذا 

الخصوصيات الجغرافية واإلسرتاتيجية ملنطقة شمال املغرب حتمت عليه سلوك سياسة أخرى تمّثلت يف اختياره جيًشا من أهل املنطقة تحت إمرة 

قائد مخزين "قوي" من شأنه ضبط استقرار املجتمع الجبيل/ الريفي وخدمة أهداف السياسة املخزنية اإلسماعيلية. وما إن استتب السلطان السيايس 

1  بعد وفاة السلطان املوىل الرشيد، ُأعلن املوىل إسماعيل سلطاًنا عىل املغرب يف نيسان/ أبريل 1672، واملغرب يجابه أوضاًعا غري مستقرة، حيث قامت ثورات عدة، كثورة أهل فاس 
وثورة ابن محرز بسوس والخرض غيالن وأوالد النقسيس بالشمال.... وغريها. وقد استطاع املوىل إسماعيل القضاء عىل جميع الثورات التي واجهته، بفضل آلته العسكرية القوية املتمّثلة 

يف جيش عبيد البخاري.

2  محمد بوكبوط، "املخزن اإلسماعييل بني رهانات ضبط املجتمع وانفالت املؤسسة العسكرية"، مجلة أمل للتاريخ والثقافة واملجتمع، العدد 35 )2009(، ص 114.

3  عبد الله العروي، تاريخ املغرب: محاولة يف الرتكيب، ذوقان قرقوط )مرتجم(، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1977(، ص 272.

4  تمكنت جيوش املوىل إسماعيل من الخرض غيالن سنة 1673، ومن آل النقسيس سنة 1687. انظر: عبد الكريم بن موىس الريفي، زهر األكم، آسية بن عدادة )محقق(، )الرباط: 
مطبعة املعارف الجديدة، 1992(، ص -157 158؛ أبو القاسم الزياين، البستان الظريف يف دولة أولد مولي عل الرشيف، رشيد الزاوية )محقق(، )الريصاين: مركز البحوث والدراسات 
العلوية، 1992(، القسم األول، ص 147؛ محمد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف الرباطي - تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إىل أواخر عهد مولي سليمان 1043هـ 
/1633م1233-هـ/1812م، محمد البوزيدي الشيخي )محقق(، ط 2 )الدار البيضاء: دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2007(، ج 1، ص 175؛ ابن عزوز حكيم، أولد النقسيس يف حكم 

تطاون )تطاون: م. ب. ع. حكيم، 2002(، ص 80.

5  جيش العبيد، أو "عبيد البخاري"، أو "البواخر"، هو الجيش الذي أسسه السلطان املوىل إسماعيل بعدما جمع ما تبقى من العبيد الذين جاء بهم السلطان السعدي أحمد املنصور 
من السودان. وقد اعتنى بهم )املوىل إسماعيل( وقام بتزويجهم، وحدد للذكور منهم طريقة تكوينهم يف مجايل الحرف والجندية، ولإلناث أساليب عملهن يف القصور السلطانية، وقد 
العباس أحمد بن خالد  أبو  970؛  بالرباط، رقم  العامة  بالخزانة  تاريخ مراكش وملوكها، مخطوط  للتفصيل انظر:  تمت تربيتهم عىل الوالء واإلخالص لشخص السلطان إسماعيل. 
النارصي، الستقصا ألخبار دول املغرب األقىص )]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[(، ج 7؛ محمد الحيمر، "جيش العبيد والدولة املغربية منذ التأسيس إىل سنة 1757"، رسالة لنيل دبلوم 

الدراسات العليا يف التاريخ، كلية اآلداب، الرباط، 1997.
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للموىل إسماعيل بمدينة تطوان، عاصمة الريف/ جبالة، حتى أّمر عليها وعىل املنطقة كلها السيد عمر بن حدو التمسماين الريفي)6)، وبعده الباشا عيل 

بن عبد الله الريفي الذي توىل قيادة املنطقة ابتداء من سنة 1090هـ/1679م إىل حني وفاته سنة 1124هـ/ 1713 م)7)، ثم تاله ابنه الباشا أحمد)8).

شّكل الجهاز السلطوي املحيل، بقيادة آل الريفي، األداة اإلسماعيلية التي جسدت حضوره يف املنطقة، ودعم استمراريته هناك عرب توجيهاته 

السياسية املؤطرة بفلسفة املوىل إسماعيل السياسية العامة. فما هي هذه التوجيهات؟ وإىل أي حد كانت االستجابة لها؟

ننطلق لإلجابة عن ذلك مّما جاء يف رسالة املوىل إسماعيل إىل ممّثله يف الريف/ جبالة عيل بن عبد الله الريفي، حيث قال)9):

التولية عىل أيدينا، ولكل نعمة حسود، وال عداوة أعظم من عداوة الحسد، فُجل  أنعم عليك بهذه  الله  ")...( وبعد، فإن 

الناس حساد ألهل الوالية، ال سيما املوىل عليهم، إال أهل املروءة واملسكنة الذين يعرفون حق العافية ونعمتها. وأما من يتشوف 

من الرعية إىل الرياسة أو يريد بقاء الفتنة للتوصل إىل غرضه وشهوته، فهو عدو مبني ألهل الوالية، ال ترجى مودته وال يمكن 

االنتفاع به وال األمن من رشه إال بقهره وغلبته، فإن حصول الخوف يف قلوب الرعية هو املطلوب. وأما املودة، فال تكون إال يف 

خواص خواصهم، الذين تيقنوا سببها. فالحذر الحذر من أهل تطوان والجبل، فإن الفتنة إنما يوقدها منهم القليل، وال يستطيع 

النفر الكثري إطفاءها، فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والصرب عىل ما يصيب ذلك من األذى، إنما يتحمله ذوو الهمة العالية، 

والنفوس الزكية. ففي الحديث الكريم: الناس كإبل مائة ال تجد فيها راحلة. وقد قالت الحكماء: من ظن أن الناس سواء فليس 

لحمقه دواء. ويف الحديث الرشيف أيًضا: ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني. فإن أهل تطوان ونواحيها قد خالفوا ملا خالف أهل فاس 

تبًعا لهم، وبعثوا من وراء غيالن إىل الجزائر فجاءهم بعد أن ولوا عىل أنفسهم رجاًل كان قد أسلم عند أوالد النقسيس، فلما جاءهم 

واجتمعت عليهم القبائل كانت مالقاتنا معهم بالقرص، فحكم الله فيهم وانكرسوا وهربوا، وقبض غيالن وقطع رأسه.)...( وهذا 

كله شاهدته بعينك. وإنما كتبته لك تذكرة. كما شاهدت أمر البغاة النقاسسة بعد أن هربوا لسبتة، وخرجوا بعد أن طلبوا منا األمان. 

فأفتى لنا علماء الوقت بأنهم استحقوا القتل قبل هروبهم، لخروجهم عن الجماعة، أن هروبهم ال يسقط وجوب القتل عليهم، 

فقتلناهم اقتضاء بالفتوى الرشعية.

فعليك بالبحث عىل من يجتمع عليه رجالن فأكرث، وال تحقرن من ذلك شيًئا، فإن األمر كما قال القائل:

فإن النار بالزندين تذىك                      وأن الحرب أوله كالم

فاحزم واحتزم، واعرف لكل ذي حق حقه، ونزل الناس عىل قدر منازلهم، وفرق بني أهل الفتنة وغريهم، لئال يؤاخذ الربي 

بما فعل الجني، والسالم".

املوجهة  والهواجس  املغرب،  شمال  تجاه  إسماعيل  املوىل  حكم  فلسفة  معالم  بعض  استجالء  من  ليمكننا  الرسالة  هذه  يف  بعمق  النظر  إن 

ملمارساته يف تسيري شؤون املنطقة؛ ذلك أنها حملت يف مضامينها التوجيهات السياسية التي عىل العامل الريفي العمل بها يف إقليمه، كما حددت 

الحساسية السياسية التاريخية للمنطقة وعالقتها بدولة املوىل إسماعيل الناشئة، وطبيعة أسلوب التعامل معها. فمن حيث أوضاع مدينة تطوان، 

عاصمة اإلقليم، ذكرت الرسالة بثورتها ورفضها بيعة املوىل إسماعيل وإعالن بيعة الخرض غيالن، من خالل تأكيد أن "أهل تطوان ونواحيها قد 

خالفوا ... وبعثوا من وراء غيالن إىل الجزائر ... فلما جاءهم واجتمعت عليه القبائل، كانت مالقاتنا معهم بالقرص، فحكم الله فيهم وانكرسوا وهربوا، 

وقطع غيالن وانقطع رأسه..".

6  الريفي، ص 158.

7  انظر ما جاء يف كناش للفقيه ابن رحمون، عند محمد داود، تاريخ تطوان )]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[(، ج 1، ص 258.

8  يشري ابن رحمون يف كناشته يف تحديده ملجال حكم آل الريفي يف والية عيل بن عبد الله الريفي، قائاًل: "توىل أمر تطاون وجميع البالد الهبطية والجبال إىل رأس ورغة إىل الريف 
وما اتصل بذلك من املدن". انظر: املصدر نفسه، ص 258.

9  انظر: محمد بن عبد العزيز الثعالبي، تنبيه األلباب ليحذروا من تدليس لوكس الكذاب، مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم 5348، ص 35-37.
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

وبني أساليب التذكري والتنبيه، حدد املوىل إسماعيل لقائده طبيعة التعامل مع هذا الواقع؛ تعامل يطغى عليه هاجس الحيطة والحذر، فنّبهه 

قائاًل: "فالحذر الحذر من أهل تطوان والجبل... من ظن أن الناس سواء فليس لحمقه دواء... ")10)؛ إذ لم يكن للدولة أن يستقر أمرها، وفق هذا 

التصور، من دون هيبة الحاكم، وال هيبة من دون الحذر واإلبقاء عىل مسافات احرتازية يف العالقات مع مختلف الفئات االجتماعية، ووضع الناس 

الفتنة  أهل  بني  وفرق  منازلهم،  قدر  الناس عىل  ونزل  لكل ذي حق حقه،  واعرف   ..." بالقول:  الرسالة  عنه  ما عربت  الحقيقية. وهذا  مواقعهم  يف 

وغريهم..."، ولن يتحقق ذلك كله إال بالحزم والتيقظ.

من جانب آخر، رسم املوىل إسماعيل لعامله أسلوب التعامل مع ناحيته، وحدد آليات تدبري واليته لفرض سلطته هناك، وقوامها القوة والسطوة 

التي تحقق اإلخضاع القرسي و"حصول الخوف يف قلوب الرعية".

بهذه الوثيقة اإلطار، إذن، تمّكن املوىل إسماعيل من تأطري سياسة الباشا عيل بن عبد الله الريفي تجاه منطقة الشمال، وهي وثيقة تعكس 

طبيعة السياسة اإلسماعيلية ال يف عالقته بمنطقة شمال املغرب فحسب، وإنما يف عالقته بباقي جهات البالد أيًضا، وهذا ما يتضح يف رسالته إىل 

ابنه املأمون قبيل توليته عىل سجلماسة، حيث خاطبه آمرًا إياه بالحزم والتعقل، ومخاطبة الناس عىل قدر عقولهم وعىل ما تقتضيه الحال منهم)11).

وإذا كانت كتب التاريخ قد استحسنت سرية الباشا عيل بن عبد الله الريفي خالل واليته )1713-1679م()12)، فإن تتّبع سياسة ابنه أحمد وما 

طبعها من حزم وهيبة وحذر واستبداد، جعلت منه املنّفذ الحقيقي والفعيل للتعاليم اإلسماعيلية الواردة يف تلك الرسالة.

وهكذا، استطاع املوىل إسماعيل بشخصيته القوية وسياستيه الداخلية والخارجية الصارمتني أن يكون مستوعًبا واقعه التاريخي، فأسس يف 

املنطقة جهازًا إدارًيا محلًيا قوًيا وصارًما مّكنه من تأكيد سلطته يف اإلقليم. إال أن وفاته كشفت عن هشاشة ُأسس دولته ورهاناتها يف ضبط توازنات 

املجتمع املغريب عامة، واملجتمع الشمايل بشكل خاص.

السلطة املحلية يف شمل املغرب بقيادة أرسة الريفي الحممي

الصالحيات واملمرسات

إذا كان شخص السلطان/الحاكم هو محور الجهاز اإلداري املركزي يف النسق البنيوي للدولة املغربية، فإن القواد والعمال والباشوات والوالة 

هم الذين ينّفذون قرارات السلطة املركزية، ويمّثلون سلطة السلطان يف مختلف املناطق التي يديرون شؤونها، وهو ما يعني أن التنظيمني املركزي 

الظرف  وطبيعة  جهة،  من  إقليم  لكل  واالقتصادية  والعسكرية  واإلسرتاتيجية  البرشية  الخصوصيات  تحدده  تكاماًل  متكامالن  تنظيمان  واملحيل 

السيايس والتاريخي للسلطة املركزية، من جهة أخرى.

عىل الرغم من أن "الوجود املخزين املحيل لم يكن يتمّثل يف األداة البارزة التي هي القائد أو الجايب أو حتى املحلة أو الحركة فقط، بل كان 

يركب مطايا متعددة، مّما يجعل منه ظاهرة تكتيس صبغة من التعقد والتداخل يف املستويات، تعرّب خري تعبري عن مدى تعقد الجسم املخزين برّمته")13)، 

فإن التنظيم السلطوي املحيل يف الريف/ جبالة خالل القرن الثامن عرش بقيادة آل الريفي، تميز بخصوصيات عدة مّكنته من امتالك سلطة ذات 

صالحيات وتفويض واسعني من السلطان املوىل إسماعيل، تحت توجيهه وإرشافه.

10  كان السلطان إسماعيل مستوعًبا الواقع التاريخي الذي مر به إقليم شمال املغرب خالل الفرتات السابقة لعهده، خاصة يف العهدين الوطايس والسعدي، والتي كان اإلقليم 
خاللها يف شبه استقالل عن السلطة املركزية.

11  انظر نص: "رسالة السلطان املوىل إسماعيل إىل ابنه املأمون،" يف: محمد الغريب، الساقية الحمراء ووادي الذهب )الدار البيضاء: دار الكتاب، 1979(، ج 1، ص 229.

12  انظر: داود، ج 2، ص47؛ عبد السالم السكريج، نزهة اإلخوان وسلوة األحزان يف األخبار الواردة يف بناء تطوان ومن حكم فيها أو تقرر من األعيان، يوسف أحنانة )مقدم 
ومحقق(، )تطوان: مطبعة الخليج العريب، 2005(، ص 55-56.

13  عبد الرحمان املودن، البوادي املغربية قبل الستعمار قبائل ايناون واملخزن بني القرن السادس عرش والتاسع عرش، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 
سلسلة رسائل وأطروحات؛ رقم 25 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1995(، ص 229.
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ولم تخرج هيكلة الجهاز اإلداري املحيل يف الريف/ جبالة يف شكلها العام عّما كان عليه األمر يف باقي األقاليم املغربية؛ فإضافًة إىل باشا اإلقليم 

أو العامل، نجد قواد املدن التابعة لإلقليم خلفاء للباشا، إضافة إىل القضاة واملحتسبني واألمناء ونظار األحباس، وهذا يعني أن الباشا كان يتوفر عىل 

جهاز إداري مرّكب ومنّظم مّكنه من فرض سلطته يف ناحيته/ مملكته، وفرض حضور السلطة املركزية فيها.

الباشا يف إقليم شمل املغرب )الريف/ جبالة(: الوظائف والصالحيات

إذا كان من املعروف يف األدبيات التاريخية املغربية أن لقب العامل أو القائد هو الوصف الذي ُيطَلق عىل املمّثل املحيل للسلطة املركزية، فإن 

خصوصيات التنظيم السلطوي املحيل يف شمال املغرب األقص يف عهد املوىل إسماعيل، جعلت الكتابات التاريخية تنعت القائد املخزين املحيل بلقب 

"الباشا"، ويرجع ذلك إىل االعتبارين التاليني:

- أن هذا اللقب كان خالل العهد اإلسماعييل من نصيب أرسة الريفي الحمامي دون غريها.

للدولة  الكربى  االختيارات  عن  الحقيقي  املعربِّ  ثم  ومن  املركزية،  للسلطة  الفعيل  املمّثل  جعلته  إقليمه  يف  واملتعددة  الواسعة  مهماته  أن   -

اإلسماعيلية، يف عالقتها بهذه الجهة التاريخية.

التعريف بأرسة الحمامي الريفي

كان أوَل من برز أثره من هذه األرسة يف صناعة حوادث تاريخ املغرب الحديث األخوان القائدان أحمد وعمر، نجال حدو الريفي الذي ينتمي 

إىل قبيلة تمسمان الريفية، وهما اللذان عمال يف قيادة إقليم شمال املغرب قبل أن يعّينهما السلطان املوىل إسماعيل سنة 1084هـ/1673م لرئاسة 

نواة الجيش الريفي الذي اضطلع بمهمة تحرير الثغور املغربية الشمالية املحتلة.

ومن أرسة القائد أحمد بن حدو، برز الباشا عيل بن عبد الله الريفي الذي توىل قيادة إقليم الريف/ جبالة ابتداء من سنة 1090هـ/1679م)14)إىل 

حني وفاته سنة 1124هــ/ 1713م، ليرتك املنصب البنه الباشا أحمد)15)الذي توىل قيادة املنطقة حتى سنة 1727م، غداة وفاة املوىل إسماعيل وقيام 

الثورة ضد الباشا أحمد قبل أن يتمكن هذا األخري من التمرد عىل السلطان املوىل عبد الله واالستقالل بمنطقة الشمال املغريب إىل غاية سنة 1743م، 

حيث جرى القضاء عليه يف الوالية الرابعة للموىل عبد الله.

أثناء توليهما مهمة  انتمائهما إىل األرسة نفسها، فقد تفاوتت تربيتهما تفاوًتا كان له كبري األثر يف ممارساتهما السياسية يف  عىل الرغم من 

والتقشف  والزهد  التدين  بمعاين  املدينية، متشبًعا  الحياة  البعيدة عن  الريفية  البادية  الباشا عيل وترىب يف  نشأ األب  املغرب؛ فقد  الباشوية يف شمال 

والشجاعة واإلقدام والجهاد يف سبيل الله و"اإلخالص للسلطان القائم )املوىل إسماعيل(، الذي أسند إليه الحكم، فحكم بني الناس بالعدل، وكان 

عفيًفا قنوًعا تقًيا بعيًدا عن الرفاهية والطمع والظلم")16). وقد وصفه ابن الحاج بقوله: "كان من أفضل خلق الله، وكان موالي إسماعيل يشاوره يف 

أمور النصارى وغريهم ويعمل برأيه )...( وقد كان قواد الريف والقرص والعرائش وطنجة وتطوان ومن حكمهم تحت أمره ونهيه )...( ويأمر العمال 

بالعدل وينهاهم عن الجور وعن أكل أموال الناس بالباطل")17). وأورد السكريج يف نزهة اإلخوان ... حوادث تجسد بعض مظاهر عدل الباشا عيل 

وعفته ورفقه بمجتمع شمال املغرب، منها أن السلطان إسماعيل أمره بجمع الرضائب من ساكنة تطوان، ولم يفعل بل "جمع كسوة أوالده التي هي 

لزينتهم وحليهم وذهب بها ملوالنا إسماعيل وقال له: إنك أمرتني أن نقبض من الناس، وذلك حرام ممنوع رشًعا، وإين جمعت لك كسوة أوالدي ها 

هي ذي متعك الله. وقيل أنه مر يف نزهة، ومر يف ذهابه للنزهة عىل غرسة، فوجد خارًجا عن زربها قضيًبا من السفرجل حامل تسعة من السفرجل فمده 

)...( وملا رجع من نزهته، وجد موضع أحد السفرجل التسع التي عد يف القضيب فارًغا ليس فيه يشء، فقال: من أخذ هذا السفرجل من هذا القضيب؟ 

14  انظر ما جاء يف كناش للفقيه ابن رحمون، عند داود، تاريخ تطوان، ج 1، ص 258.

15  وتربز الخطاطة شجرة عائلة الحمامي الريفي التي حكمت شمال املغرب خالل القرن الثامن عرش: أنظر ملحق رقم )2(.

16  داود، ، ج2، ص 47.

17  عبد العزيز السعود، تطوان يف القرن الثامن عرش: السلطة-املجتمع-الدين )تطوان: جمعية تطاون أسمري، 2007(، ص 78.
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

قيل له ولدك فالن. قال عيّل به، فجيء به فأجلسه تحت القضيب وقطع يده التي أخذ بها السفرجلة، فقيل له يف ذلك. فقال: نحن حاكمني يف الناس 

إن لم نحكم أنفسنا ال يسعنا إحكامهم")18).

والده وأخالقه  تربية  والده، وهو ما جعل "تربيته وأخالقه ونفسيته تختلف عن  نشأ حياة حرضية مغايرة لحياة  الباشا أحمد االبن، فقد  أما 

ونفسيته، فغلبت عليه ناحية الحضارة والرفاهية وحب السمعة والجاه، وكانت املظاهر املغرية لذوي الحاجات واألغراض تتواىل أمامه فتوّلد فيه حب 

املال الكثري لريد به غلة الشباب ومطالب العيش الرغد... كان هو كل يشء يف هذه النواحي )إقليم شمال املغرب(")19). وهكذا كان عهد الباشا عيل بن 

عبد الله الريفي "عهد عدل وجهاد ويقظة واحرتاس" بينما ظل عهد ابنه أحمد "عهد ضغط واستبداد وتخريب")20).

تولت العائلة الريفية إذن مهمة الباشوية، فغدت حكاًما مفوضني يف إقليم شمال املغرب. وكانت مدينة تطوان مركز هذه الباشوية "ملا ظلت 

وطنجة  سبتة  من  لكل  اإليبرييني  احتالل  بعد  املغريب  اإلسالمي  حكمها  عىل  تحافظ  أن  استطاعت  التي  املغرب  شمال  يف  الوحيدة  هي  املدينة 

والعرائش، فأمست تطوان، بحكم موقعها املجاور للمحتلني األجانب، ثغرًا يربط فيه املجاهدون، ومركزًا وسط قبائل عديدة تشمل جميع القسم 

الشمايل للمغرب")21).

الباشا: وظائف وصالحيات

ما وظائف الباشا وصالحياته داخل دائرة نفوذه؟

يجيبنا أبو العباس أحمد بن خالد النارصي قائاًل)22): "وأما خطة الوالية)23)، فموضوعها يف عرفنا وقطرنا اليوم الجرائم والجبايات وما يتبعها، 

فالوايل عندنا اليوم نائب عن اإلمام يف جباية ما جرت العادة أن تدفعه الرعية للسلطان ويف كف اليد العادية فيما يحدث بينها من التقاتل والتواثب 

والتغالب فريدع الظالم وينرص املظلوم )...( وقد وسع له يف هذه السياسات )...( وينظر الوايل أيضا يف كل ما يكلفه السلطان به )...(". وهذا ما حدث 

فعاًل مع باشا الريف/ جبالة املتمتع بصالحيات واسعة وتفويض شامل يف مجال نفوذه، من فرض للرضائب، وتعيني وعزل ملن شاء باسم السلطان 

املوىل إسماعيل، وغريها من الصالحيات الداخلية والخارجية. ومن األمثلة عىل ذلك نذكر إسناد الباشا عيل بن عبد الله خطة أيب املواريث ملحمد عاشري 

التطواين يف مدينة تطوان ونواحيها، وهي وظيفة النيابة عن بيت مال املسلمني يف حيازة وصيانة ما هو مال الدولة مّما خّلفه الذين ال وارث لهم، وما 

ُألحق بذلك من كل ما هو مْلك للدولة وليس عليه مْلك ألحد الناس. جاء يف مرسوم اإلسناد)24):

18  السكريج، ص 55-56.
هذا يف الوقت الذي رسمت فيه التقارير األجنبية املؤرخة لتلك املرحلة صورة أخرى عن الباشا عيل، كشفت عن صالته التجارية باألجانب، نظرًا إىل سلطاته شبه املطلقة يف مجال منفتح 

عىل األوروبيني.
انظر يف هذا السياق:

François Pidou de Saint-Olon, "Relation de l'empire de Maroc où l'on voit la situation du pays: les moeurs, coutumes, gouvernement, religion et politique des 
habitans", In Philippe de Cossé Brissac, Les sources inédites de l'histoire du Maroc, T VI (Paris: Chartres impr. de Durand, 1953).

19  داود، ج 2، ص 47.

20  املرجع نفسه، ج 3، ص 162.

21  السعود، ، ص 75.

22  أحمد بن خالد النارصي، كناش بالخزانة العامة بالرباط، رقم 2295د، ص 8-7؛ انظر كذلك: محمد شقري، "التحكم السيايس يف املجال القروي )أو تفكيك البنية القايدية(،" 
املجلة املغربية لعلم الجتماع السيايس، السنة الثانية )1998(، ص 98؛ بول باسكون، "الفرتات الكربى للقايدية،" زبيدة بورحيل)معّرب(، املجلة املغربية لالقتصاد والجتماع، 

العدد 6-5 )1981(، ص 149-67؛ انظر:
Robert Mantagne, "Le régime juridique des tribus du sud Marocain", Hesperis,T.IV,1924, p313-331.

23  يعني بها القيادة أو الباشوية.

24  مؤرخ بتاريخ 8 ربيع األول 1113هـ/ 1702م؛ داود، ج 2، ص 33.
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")...( من فضل الله سبحانه وبركة سيدنا أيده الله ونرصه، يستقر مسطورنا بيد ماسكه األنجد الذيك )...( السيد محمد عاشري التطاوين ليعلم 

الواقف عليه من أصحابنا ومن وىل نظرنا من املدائن والقرى واملدارش، والبوادي والحوارض، أننا وليناه خطة املواريث وما يلحق بها ويندرج تحتها 

)...( كتبه خديم املقام العيل بالله عيل بن عبد الله الحمامي رعاه الله".

وهذا السيد عيل بن عيىس العلمي الذي واله الباشا عيل بن عبد الله قضاء شفشاون ونواحيها، نجده يطلب من هذا األخري إعفاءه وتولية غريه، 

بعدما استصعب عليه يؤدي وظيفته أحسن األداء. ومّما جاء يف نص الرسالة)25):

")...( وأعلمك أن والية القضاء والحكم بني املسلمني قد صعبت عيّل يف هذا الزمان الذي كرث فيه البغي والطغيان حتى تغري الحال، وتراكمت 

الفنت واألهوال، وتعذر تنفيذ األحكام الرشعية ، )...( فأحب منك وأرغب إليك وأتوسل بالله تعاىل أن تعزلني عن هذه الوالية حتى أكون واحًدا من 

املسلمني وتويل من يظهر لك غريي فإن واليتي كانت عىل يدك وتحت نظرك )...(".

لم تنحرص الصالحيات الباشوية عند تسيري الشأن الداخيل لإلقليم، بل إن املكانة الكبرية التي حظي بها الباشا عيل داخل التنظيم السلطوي 

والعسكرية  السياسية  ذلك من سلطته  واالستفادة يف  واملتاجرة معهم،  األجنبية  الدول  قناصل  مع  للتفاوض  املجال  أيًضا  له  أفسحت  اإلسماعييل 

املخولة له)26)، وهذا ما أكدته الرسالة التي وّجهها الباشا املذكور إىل امللك الفرنيس لويس الرابع عرش Louis XIV سنة 1103هـ/1691م، حيث قال)27):

")...( أما بعد، فإنه ال يخفاك ما أسنده إلينا موالنا أيده الله ونرصه من أمر هذا اإلقليم املشتمل عىل هؤالء املرايس من ثغر طنجة وتطاوين 

النصارى  أجناس  غريك من  ومع  نتكلم معك  أن  بصدد  هنا  ها  وأقامنا  العام،  الشامل  التام،  التفويض  لنا يف جميعها  واملعمورة، وفوض  والعرائش 

ويتكلمون معنا ونتقاىض الحاجات فيما بيننا يف سائر ما يبيحه لنا الرشع العزيز)...(".

وبوفاة الباشا عيل، وىل املوىل إسماعيل ابنه أحمد مكانه، متمتًعا بالتفويض السلطاين نفسه؛ فقد كان هو الذي يختار قواد إقليمه ويعّينهم، بعد موافقة 

السلطان أو إخباره بذلك. ولم يكن اختياره لقواده اعتباطًيا، وإنما عىل أسس مادية ومعنوية. وكان ُجل قواد اإلقليم يف باشوية أحمد بن عيل من عائلة الريفي، 

حيث عنّي إخوته عبد الواحد عىل قيادة تطوان، وعزوز عىل طنجة، وعبد الكريم عىل العرائش، وعنّي عّمه عبد الكريم بن عبد الله الريفي عاماًل عىل الريف)28).

والواقع أن صالحيات الباشا أحمد وطموحه اصطدما بسطوة املوىل إسماعيل التي كانت "تكبت كل طموح )...(، ذلك ما فرض عىل الباشا 

أحمد أن يقيض سنوات حكمه األوىل وديًعا هادًئا مرتدًدا بني تطوان وطنجة والرباط عىل سبتة")29). ومن ثمة، لنئ كان الباشا/ املمثل املحيل صاحب 

صالحيات واسعة داخل إقليم الريف/ جبالة، فإن ذلك كان حاصاًل يف ظل الوالء والطاعة املطلقة للسلطة املركزية اإلسماعيلية؛ ذلك أن مركزية 

الدولة اإلسماعيلية لم تفسح املجال أمام أي محاولة الستغالل تلك الصالحيات املمنوحة ملمثليها يف غري الحدود املحددة لها.

ولعّل يف استحضار السياق السيايس والظرف التاريخي الذي خضع فيه إقليم شمال املغرب للسلطة العلوية تأكيًدا للفكرة السابقة؛ إذ كان 

الهاجس األكرب لدى املوىل إسماعيل إخضاع تلك املنطقة بكل الوسائل، بما فيها اختيار حاكم منفذ لتعاليمه السلطانية.

وهكذا، استطاع املوىل إسماعيل فرض امتداد سلطته عىل إقليم شمال املغرب عرب ممثلني منفذين، إال أن ذلك كان عىل حساب باقي فئات 

املجتمع الشمايل، وهو ما ساهم يف تقوية النفوذ السلطوي االستبدادي يف املنطقة)30)؛ ذلك أن صالحيات الباشا املطلقة فتحت الباب أمام استبداد 

25  املرجع نفسه، ص 40.

26  انظر يف هذا اإلطار:
Pidou De Saint-Olon, Ibid,. 236; Dominique Busnot, Histoire du règne de Molay Ismail Roy de Maroc (Paris: [s. n.], 1717), p. 229.

27  انظر نص الرسالة كاماًل عند: داود، تاريخ تطوان، ج 2، ص 25-23؛ وانظر أيًضا:
Henry De Castries, Les sources inédites de l’histoire du Maroc, 2éme série, T 3 (Paris: 1927), p. 418.

28  انظر: داود، ج 2، ص 60، 149، 224؛ جون وندوس، رحلة إىل مكناس، زهراء إخوان )مرتجم(، عبد اللطيف الشاديل )مقدم ومعلق(، )مكناس: منشورات عمادة جامعة املوىل 
إسماعيل، 1993(، ص 123.

29  داود، ج 2، ص 46.

30  انظر ما كتبه روبري مونتاين حول هذه ظاهرة استبداد القواد يف:
Robert Mantagne, Villages et kasbahs berbères (Paris:, 1985), p. 19; Robert Mantagne, Le régime juridique des tribus du sud Marocain, Ibid,.
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

محيل متعدد األوجه، خاصة يف والية أحمد بن عيل: فما أوجه استبداد املمّثل املحيل أحمد بن عيل الريفي؟ وإىل أي حد يمكن أن نعترب ذلك صورة 

املغرب خالل تلك  الريفي يف شمال  أدوار جهادية آلل  الحديث عن  أال يمكن  الدولة اإلسماعيلية وجربوتها؟ ويف مقابل ذلك،  مصغرة الستبداد 

املرحلة؟

كان للموقع اإلسرتاتيجي ملنطقة شمال املغرب، وسقوط عدد كبري من الثغور املغربية الشمالية يف قبضة االحتالل األجنبي، دور كبري يف بلورة 

ناتجة من عدم  أزمات حادة  يواجه  - ويف ظل مغرب  يومئذ  الناشئة  العلوية  السلطة  الذي كانت فيه  الوقت  التحريرية اإلسماعيلية؛ ففي  املشاريع 

استقرار الوضع الداخيل)31) وقوة التهديدات الخارجية- تبحث عن مداخل لكسب املرشوعية و"اإلجماع الوطني" ومواجهة الخصوم، وجدت يف وضع 

مسألة تحرير الثغور ضمن أولوياتها كدولة "جهاد" وكدولة واعية برضورة حماية السيادة املغربية، وهو األمر الذي ال يمكن فصله عن مالبسات قيام 

الدولة العلوية التي كانت تسعى لتثبيت نفوذها يف املجال املغريب الذي تقاسمته الزوايا يف أجزاء كبرية منه. ومن أهم القضايا التي ارتكزت عليها الزوايا 

التي كانت يف موقع منافس للسلطة، قضية الثغور املحتلة "لكسب الرأي العام وإلقاء ثقلها يف الساحة السياسية ... ورغبة منه )أي املوىل إسماعيل( يف 

سحب هذا املربر الذي تتذرع به القوى السياسية الدينية إلضفاء الرشعية عىل تحركاتها... بذل جهوًدا حثيثة لتحرير الثغور الشمالية")32).

وكانت أّول خطوة جهادية أقدم عليها املوىل إسماعيل هي تأسيس الجيش الجهادي الريفي، الذي راهن يف بنائه عىل شيوخ القبائل الريفية 

وزعمائها، ويف مقدمتهم الشيخ عمر البطويئ التمسماين البويعقويب والشيخ عمر بن حدو الحمامي التمسماين.

وهكذا، وجدنا أن القادة الريفيني كانوا، منذ أن استتب الحكم العلوي اإلسماعييل يف الشمال املغريب وتوّليهم مهمة قيادة اإلقليم مع القائدين 

عمر بن حدو البطويئ وأخيه القائد أحمد بن حدو الحمامي التمسماين الريفي)33)، اللذين عّينهما املوىل إسماعيل لرئاسة نواة الجيش الجهادي الريفي 

املكلف بمهمة تحرير الثغور املحتلة، يف مقدمة املجاهدين املحررين لتلك الثغور)34)، وكانت املعمورة أهم املناطق املسرتجعة تحت قيادتهما)35).

مع سنة 1683، اتجهت أنظار املخزن نحو رضورة النظر يف وضعية طنجة التي ترزح تحت النفوذ اإلنكليزي، فكان أن وّجه الباشا عيل بن عبد 

الله عىل رأس جيش كبري لحصار املدينة، ليتمكن ذلك الجيش من دخولها وتحريرها يف ربيع سنة 1095هــ/ 1684م)36)، وبعدها كان التشوف نحو 

مدينتي العرائش وأصيال)37).

وما إن بدأ املرشوع اإلسماعييل التحريري نحو سبتة يخرج إىل الوجود، بعد انطالق أول حصار تمهيدي تحت قيادة موالي عيل بن سعيد دام 

حواىل ست عرشة سنة )1084هـ/1673م 1101-هـ/1689م(، حتى انطلق الحصار األكرب سنة 1694م بقيادة قائده الكبري، قائد الجيش الريفي عيل 

بن عبد الله الريفي)38)، الذي لم يتوان يف االستجابة لألمر السلطاين القايض برضورة حصار سبتة املحتلة، وذلك ما أكدته الرسالة اإلنذارية التي بعث 

بها املوىل إسماعيل إىل فرانثيسكو فريونا Francisco Varona حاكم سبتة آنذاك، قائاًل)39):

31  عّلق عبد املجيد القدوري عىل هذا املوضوع قائاًل: "لقد عرف املغرب خالل النصف األول من القرن السابع عرش أحداًثا كثيفة، وعاش تجارب سياسية متعددة، وهكذا ظهرت 
حركات سياسية اعتمدت مبدأ املرشوعية عن طريق اتخاذ أسلوب البيعة، وبرزت حركات اعتمدت الزاوية منطلًقا كحركة الدالئيني والسمالليني. كما ظهرت حركة اعتمدت القبيلة من 
أجل الوصول إىل الحكم كقبيلة الشبانات. واستقلت مدن، وأعلنت سال عن نظامها الجمهوري املوريسيك. وباسم الجهاد انطلقت حركة ابن أيب محيل، والعيايش بعده. وكانت حركة 

غيالن تجربة عسكرية...". عبد املجيد القدوري، املغرب وأوربا ما بني القرنني الخامس عرش والثامن عرش )بريوت/الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2000(، ص 138.

32  بوكبوط، "املخزن اإلسماعييل بني رهانات ضبط املجتمع وانفالت املؤسسة العسكرية"، ص 118.

33  حول القائدين. انظر: الريفي، ص 151، 158، 170-169؛ داود، ج 2، ص 254-253؛ السكريج، ص 54-55.

34  الرباطي، تاريخ الضعيف الرباطي – تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إىل أواخر عهد مولي سليمان 1043 هـ /1633م1233-هـ/1812م، ص 166-167.

35  كان ذلك بتاريخ 1092هـ/1681م. الريفي، ص 185-184؛ الرباطي، ص 169؛ داود، ج 1، ص 254.

36  الرباطي، ج 1، ص 173-172؛ النارصى، ج 6، ص 92؛ داود، ج 1، ص 259-261.

37  اسرُتجعا من أيدي اإلسبان عىل التوايل بقيادة الباشا أحمد، وكان ذلك يف محرم 1101هـ/ 1689م بالنسبة إىل العرائش، وسنة 1102هـ/ 1690م بالنسبة إىل أصيال. الرباطي، ج 1، 
ص 177-176؛ النارصي، ج 6، ص 100، 105.

38  الريفي، ص 147.

39  محمد ابن عزوز حكيم، موقف العرش العلوي من الجيوب املغتصبة )الرباط: ]د. ن.[، 1983(، ج 1، ص47.
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"نذّكرك بما سبق لنا أن أخربناك به من أننا عاتبنا القائد عيل بن عبد الله عىل تهاونه يف أمر حصار مدينة سبتة ) ...( وأمرناه أن يقوم بحصار سبتة 

ويستمر يف متابعته بكل قوة، وبهذه املناسبة ذكرناه باملثل التطواين الذي يقول إن 'تطوان دون سبتة ال تساوي لفتة'.

وكان جواب القائد املذكور بأنه عىل السمع والطاعة يف تنفيذ أمرنا وبأنه سيتخذ جميع الرتاتيب الالزمة إلقامة الحصار عىل سبتة إىل أن يتم 

اسرتجاعها فيعمرها باملسلمني)...(".

وقد أبىل الباشا عيل بن عبد الله البالء الحسن يف حصار سبتة إىل حني وفاته وتولية ابنه الباشا أحمد، إال أن ذلك كان دون الظفر بتحرير املدينة 

من األرس اإلسباين.

الثغور الشمالية املحتلة عىل عهد املوىل إسماعيل، والتي  عموًما، كان آل الريفي قواًدا للجيوش املغربية التي تولت العمليات الجهادية يف 

بموجبها اسرُتجعت مدن عدة كاملعمورة وطنجة والعرائش وأصيال، فاكتسبوا بذلك من الشهرة يف الجهاد واملكانة يف الشجاعة ومكائد الحرب بمنزلة 

أوالد النقسيس والتطوانيني وأوالد أيب الليف وأرضابهم بإقليم شمال املغرب، إال أن سياسة التدبري املحيل التي سلكها بعضهم عكست وجًها آخر من 

أوجه تاريخ أرسة الريفي النافذة بناحية شمال املغرب، وهذا ما بّينته دراسة سياسة الباشا أحمد بن عيل الريفي.

استبداد املمثل املحيل: منوذج أحمد بن عيل الريفي

إذا كانت الباشوية املنصب األكرث أهمية داخل التمثيل السلطوي اإلقليمي، ملا يحظى به صاحبه من نفوذ وهيمنة محلية حقيقية، فإن أساس 

ذلك لم يكن حبيس ظهري تعيني الباشا "ولكنه مستمد كذلك من أمالكه وجاهه وعصابته")40).

وبالوقوف عند نموذج حياة وحكمه أحمد بن عيل الريفي، املمثل املحيل يف شمال املغرب )الريف/ جبالة(، نجده يجسد مثااًل ألرستقراطية 

"إقطاعية" يف وقته؛ فإىل أي حد يمكن أن نعترب الظاهرة الباشوية/ القائدية يف مغرب القرن الثامن عرش ظاهرة إقطاعية من خالل سرية هذا الباشا؟

إن اإلمساك بجوانب من خيوط هذه القضية لن يتأىت إال بتقديم مالمح عن حياة الباشا أحمد يف عالقته بناحيته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

بتحديد آليات ترصيف تفويضه املطلق يف إقليمه. لقد سبق القول إّن الباشا أحمد بن عيل)41) ترىّب تربية مدنية مغايرة لرتبية أبيه؛ تربية مّكنته من التشوف 

للسلطة منذ أن كان والده حاكًما عىل إقليم الشمال، فاكتسب ثقافة واسعة يف هذا امليدان، خاصة أن صلته بالنصارى جعلته يحّصل معرفة عامة عن 

أحوالهم.

قدمت املصادر والدراسات التاريخية، عىل قّلتها، صورًا مهمة من حياة الباشا أحمد، عكست نموذًجا من عالقة املمثل املخزين بباقي فئات 

املجتمع.

وكان أحمد بن عيل، عىل مستوى شخصيته، رجاًل تلوح عليه مسحة من النبل والعظمة، معتدل القامة، ذا بنية قوية، متناسب األعضاء. ولم 

يكن متفوًقا يف الشجاعة، يميل إىل السمنة، أسمر البرشة، وهو متعجرف، شديد التكرب)42). ووصفه ابن الحاج قائاًل: "كان شديد الوطأة عىل الضعفاء 

واملساكني واليتامى، ويحب العصاة والطغاة والظلمة")43).

40  أحمد التوفيق، املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش: اينولتان )1912-1830(، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرباط، سلسلة أطروحات ورسائل؛ رقم 1، ط 2 
)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1983(، ص 476.

41  ولد حواىل سنة 1093هـ/ 1682م، وتويف سنة 1156هـ/ 1743م.

42  انظر: وندوس، ص 60؛ وانظر أيًضا:
John Braithwaite, Histoire des révolutions de l'empire de Maroc: Depuis la mort du dernier empereur Muley Ismaël, Braithwaite (trans) (Amsterdam: P. Mortier, 
1731), p. 42 ; Chantal De La Véronne, "Sources françaises de l’histoire de Maroc aux XVIIIeme siècle," Revue d’Histoire Maghrébine, (Tunis), no. 21-22 (1981), p. 103.

43  داود، ج 2، ص 180.
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

بتعيينه حاكًما لناحية شمال املغرب )الريف/ جبالة(، وجد نفسه أمام إقليم واسع قّدر امتداده من وادي ملوية رشًقا إىل املعمورة عىل ساحل 

املحيط األطليس غرًبا، ومن البحر املتوسط شمااًل إىل نهر سبو جنوًبا. ولضمان حكم هذا املجال وإخضاعه للسطة املركزية، وتلبية لحاجاته وحاجات 

املخزن اإلسماعييل)44)، استغل سلطته املطلقة، ملزًما ساكنة اإلقليم بدفع الرضائب التي ال ُيستثنى منها حتى مقربوه الذين يقاسون مطالباته بقدر ما 

يقاسيها ألد أعدائه، وكان يف ترصفاته تلك ال يختلف عّما كان يصنعه السلطان إسماعيل مع قواده، من فرض الغرامات واألتاوى ونحوها.

كان فرض الرضائب عىل مجتمع شمال املغرب الوجه األبرز الستبداد السلطة املركزية اإلسماعيلية، عرب ممّثلها املحيل الباشا أحمد بن عيل 

الريفي. يقول ابن الحاج: "وطالت أيامه )الباشا أحمد( حتى كان الرجل يعطي النائبة)45) عىل رأسه من سوق إىل سوق، ومنهم من يعطي عرشين 

مثقااًل)46) عليه وعىل أوالده يف السوق، وآخر عرشة، وآخر خمسني أوقية)47)، إىل مثقال، إىل خمس أواٍق يف السوق، وال يرتك غنًيا وال فقريًا")48).

وكان اإلنكليزي جون وندوسJohn Windus، الذي زار املنطقة خالل تلك الفرتة، مّمن صوروا بعض معالم هذا االستبداد، عندما ذكر أن 

بعض التجار التطوانيني تخلوا عن تجارتهم غداة تويّل املوىل إسماعيل الحكم، معتقدين أن ذلك سينجيهم من العسف الرضيبي، غري أن العكس هو 

الذي حصل، إذ فرضت عليهم املغارم واألتاوى. واستمر هذا الفرض إىل أن استنفدت كل الرثوات التي جمعت لديهم، ليسقطوا يف ضائقة كبرية)49)، 

بل إن من األفراد من أودع السجن وُعذب حتى ُيظهر ما يمتلكه؛ فقد تحدث القنصل اإلنكليزي يف تطوان هاتفيلد عن إحدى الحاالت قائاًل)50): 

أنفه بمالقط،  ُشّدت إىل ساقيه، وُقرص  بواسطة سالسل حديدية  معلًَّقا من عقبيه  فرأينا رجاًل  السجن،  أمام  نوبل  السيد  رفقة  مارًا  البارحة  "كنت 

وُقطع جلده بمقص، يرضبه شخصان باستمرار بالعصا ويطالبانه بنقود. وعندما فقد القدرة عىل الكالم جّددا رضباتهما. وكانا قد اشرتياه بخمسمائة 

دوقة، وهما يعذبانه قصد إجباره عىل تسليمهما هذا املبلغ، وكان تعذيبه قاسًيا جًد لدرجة أن السيد نوبل عندما رآه صاح قائاًل: يا إلهي إنها نتائج حكم 

تعسفي".

وهذا برايث وايت Braithwaite John يلخص مظاهر االستبداد املخزين للباشا الريفي يف قوله: ")....( كان الباشا أحمد بن عيل يستعمل سلطته 

املطلقة إلرغام الناس عىل دفع املكوس )الرضائب غري الرشعية( واملغارم فوق ما يطيقونه، وحني يزعم أنه يف حاجة إىل املال ليفرض الرضائب عىل 

السكان، فإن املقربني منه يعانون من مطالبه مثلما يعانيه ألد أعدائه")51).

عىل الرغم مّما يحمله هذا التصوير األجنبي من مبالغة، فإن بعض املصادر املغربية لم ينأ بدوره عن ذكر بعض معالم استبداد السلطة املحلية؛ 

فالعسف الجبايئ حارض بهذا الشكل أو ذاك.

ذكر عبد السالم السكريج عن والدته أنها حّدثته "أن والدها كان له من األرض بما يحرث بخمسة أزواج، من غري العرص واألجنة، وكان 

يعطي املغرم، حتى نفذ ما كان عنده، وسافر وترك ثالثة أوالد صغار يف الدار من غري يشء، فدخل عليها الدار)املسكن أو املنزل( العريفة والجاري)52)، 

44  املرجع نفسه، ج 2، ص 147.

45  النائبة: رضيبة غري رشعية ُتفرض عل السكان، وقد تكون عينية أو نقدية، وكان السعديون أول من سّنها يف تاريخ املغرب، وكانت أول نائبة ُفرضت سنة 916هــ/1510م ببيضة 
واحدة لكل أرسة.

46  املثقال: وحدة نقدية فضية كانت تساوي عرش أواٍق.

47  األوقية: وحدة نقدية تساوي درهًما واحًدا أو ُعرش املثقال، وُتقسم إىل أربع موزونات وجزء من ستة عرش جزًءا من الرطل. واملوزونة وحدة قياسية للدرهم تساوي ربع أوقية وربع 
ُعرش املثقال، أي 40/1 منه.

48  ابن الحاج، الدر املنتخب املستحسن يف بعض مآثر أمري املؤمنني مولنا الحسن، ج 9، ص 4، من النسخة الزيدانية، أورده: داود، ج 2، ص 181.

49  وندوس، ص 127.

50  املرجع نفسه، ص 122.

51  Braithwaite, Ibid,.

52 يقصد بالعريفة: املرأة املكلفة باستخالص الرضائب من النساء. أما الجاري، فهو الرجل املكلف بجباية الرضائب املفروضة عىل الرجال.
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وقال لها: تعطي ]كذا[ الرضيبة التي عىل زوجك، فأعرست، فجعال بزازها ]ثدييها[ يف الصندوق وسدوه، وطلعت العريفة عىل ظهر الصندوق والجاري 

يرضبها، حتى سخفت، وأخذ الجاري فأًسا وهدم عليها الدار وخرج")53).

إنه بحق واحد من الذين تحدث عنهم العالمة اليويس يف رسالته الشهرية إىل املوىل إسماعيل، واصًفا عسف جباته، عندما قال: "... فلينظر 

سيدنا، فإن جباة مملكتك قد جّروا ذيول الظلم عىل الرعية، فأكلوا اللحم ورشبوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا املخ، ولم يرتكوا للناس ديًنا وال دنيا، 

وأما الدنيا فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه، وهذا يشء شهدناه ال يشء ظنناه")54).

والواقع أن سياسة الباشا أحمد املالية تجاه ساكنة ناحيته كانت استجابة للسياسة اإلسماعيلية التي كانت تنتظر منه جمع أموال املغارم واملكوس 

وبأي وسيلة، ولو بابتزاز الشعب، ظًنا منه أن ذلك هو السبيل األمثل لضمان حفظ ملكه، األمر الذي فتح الباب أمام املمّثل املخزين الذي كان يجد فرص 

االبتزاز"كلما احتاج إىل تنفيذ أمر بالقبض")55)؛ إذ كان اليشء املهم عنده هو القدر املايل الذي يجب إحضاره للخزينة املركزية)56)، أما الوسائل القمعية 

املستعملة يف ذلك، فليس لها أي أهمية، وفق مقولة "الغاية تربر الوسيلة"، وذلك إنما هو تكريس لنمط من الحكم املستبد، وتكريس لكراهية دفينة 

للحكام، اتضحت معاملها بعد وفاة السلطان املوىل إسماعيل، عندما أعلنت فئات املجتمع الشمايل تمردها عىل مستبد األمس الباشا أحمد بن عيل الريفي.

إن ذلك ال ينفي أن الباشا كان يفرض عىل السكان رضائب أخرى إىل جانب الرضائب التي كان عليه بعثها إىل السلطان، وذلك لتغطية نفقات 

حياة الرتف واألبهة التي كان يعيشها يف قصوره داخل تطوان وضواحيها، تشّبًها بحياة امللوك والسالطني)57)، خاصة أن أبناء عائلته هم قواد املدن 

التي تقع تحت حكمه، وكانوا يقومون عىل ساق الجد يف استخالص الجبايات واملغارم التي كانت ُتفرض عىل السكان)58).

فإذا كانت املهمات املوكلة إىل ممّثل السلطة املركزية تتلخص يف وظيفتي: ضمان استمرار األحكام السلطانية يف ناحيته، ثم تسيري الشأن 

الحاكم  الذين أصبحوا "يعانون من  السكان  للباشا أحمد، وإن كان ذلك عىل كاهل  الخاصة أضحت املهمة األساسية  الرثوة  تنمية  املحيل، فإن 

كمالك لألرض واألشجار واملاشية، وكمستثمر لألموال، أكرث مما يعانون منه كخادم للمخزن املركزي أو كراد للمظالم")59).

لقد استطاع الباشا أحمد أن يجعل من ناحيته شبه مملكة إقطاعية، من خالل استحواذه عىل مساحات كبرية قام باستغاللها فالحًيا، كما 

امتلك بساتني وحدائق كبرية وقرًصا مشيًدا يف تطوان. كل ذلك أثار انتباه بعض األجانب، وخاصة اإلنكليزيني جون وندوس وبرايث وايت. وعن هذا 

تحدث وندوس يف أثناء زيارته للباشا، قائاًل: "يف اليوم الخامس عرش من ]أيار[ مايو )1721(، تناولنا طعام الغداء يف إحدى حدائق الباشا التي غرسها 

أخريًا )وتبعد حواىل ثالثة أميال عن مدينة تطوان(، وهي تقع يف واد ممتع تحيط به كله تقريًبا مرتفعات وجبال بها غابات خرضاء. وكل ممر فيها 

عبارة عن منظر فاتن، وفيها يجري نهر صغري ُبذل مجهود كبري لجلبه من جبل مجاور")60). هذا إضافة إىل امتالكه عدًدا من الخيول وأمالًكا أخرى 

متعددة، كلها عكست مظاهر أرستقراطية الباشا، وحياة السطوة والبذخ التي عاشها املمثل السلطاين داخل مملكته)61).

53  السكريج، ص 67.

54  النارصي، ج 6، ص 120.

55  املودن، ص 268.

56  أشار عدد كبري من الدراسات األجنبية إىل الجشع املايل للموىل إسماعيل وسياسته الرضيبية القاسية. انظر يف هذا السياق:
Charles André Julien, Histoire de l’Afrique du nord, T2 (Paris: Payot, 1975).

57  خالد الرامي، تطوان خالل القرن الثامن عرش تاريخ وعمران: مساهمة يف دراسة املدينة املغربية )تطوان: مطبعة الخليج العريب،2005(، ص 44.

58  السعود، ص 103.

59  التوفيق، املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش: اينولتان )1912-1830(، ص 488.

60  وندوس، ، ص 36-37.

61  انظر ما أثبته وندوس يف: رحلة إىل مكناس، ص 35، ومحمد داود نقاًل عن ابن الحاج، يف تاريخ تطوان، ج 2، ص 181.
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يف شامل املغرب يف عهد السلطان املوىل إسامعيل )1727-1672(

1720، أنه كان محاًطا بإخوته، وبحواىل مئتني  وأخربنا وندوس، يف وصفه استقبال الباشا أحمد للسفري اإلنكليزي ستيوارت يف تطوان سنة 

من الفرسان وثالثمئة من املشاة، وعند دخول الوفد إىل مدينة تطوان استقبله حشد كبري من الناس وهم يصيحون مرحبني، بينما صعدت النساء إىل 

سطوح املنازل ملشاهدة موكب الباشا وهن يزغردن)62).

وبدافع من كربياء وخيالء وإقطاعية، امتلك الباشا أحمد عدًدا من العبيد واإلماء. وقد ذكر داود يف تاريخه رسمني عدليني، أولهما رسم لرشائه 

أََمة سنة 1136هـ/1724م، وثانيهما رسم لرشائه عبًدا سنة 1145هـ/1733م)63).

كان الباشا أحمد يترصف يف رعيته بذلك كله وبغريه، فيتحكم يف الحياة والرثوة، وكان األهايل أقرب إىل املستعَبدين، ال يملك أحدهم أي يشء 

إال برىض الباشا الذي ُيعترب الحاكم املطلق يف منطقته)64).

لتنفيذ سياسته إمكاناته الخاصة اقتصادًيا واجتماعًيا وتنظيمًيا، كاعتماد أفراد عائلته قواًدا  الباشا أحمد، داخل مجال حكمه، يسّخر  وكان 

منفذين ألحكامه وسلطته داخل املدن التابعة له.

ويف  القرار  يف  األوىل  الكلمة  وله  والقضاء،  واملال  والرجال  األرايض  يف  الحق  له  كبري  كإقطاعي  تلك  مملكته  يف  يترصف  الباشا  صار  وهكذا، 

األنشطة االقتصادية واالجتماعية)65)، بل حتى يف األنشطة السياسية والدبلوماسية. ومن أمثلة ذلك أن املوىل إسماعيل كان قد بعث بأحد خدامه، 

وهو الرايس عبد القادر برييس، سفريا إىل إنكلرتا، وأمره باملرور عىل مدينة تطوان ليزوده الباشا أحمد بحاجات رحلته من الشمع والنحاس. وملّا كان 

الباشا قد اعترب أن ذلك االختيار كان من دون رضاه، عمل عىل إفشال تلك السفارة، وما إن علم السلطان إسماعيل بذلك حتى كلف الباشا أحمد 

باختيار سفري جديد، فكان اختيار السيد محمد أبغيل عىل رأس سفارة ثانية إىل إنكلرتا، وبذل الباشا كل ما يف وسعه إلنجاحها، فجهزها بما جعلها تلقى 

استحساًنا وترحيًبا من جانب اإلنكليز)66).

وإذا كان املوىل إسماعيل قد اعترب الباشا أحمد آلية لضمان حضوره يف إقليم شمال املغرب، فإن الباشا أحمد استطاع، بفضل آلياته الخاصة، 

أن يفرض سلطته باسم املوىل إسماعيل عىل منطقة حكمه، وأصبح يترصف يف إقطاعيته بكل حرية وقسوة، حتى غدا الشخصية الثانية يف البالد بعد 

السلطان. بل تشوفت به نفسه الطموح إىل الطمع يف حكم كامل البالد بعد وفاة السلطان، إال أن كرثة قسوته وقلة شجاعته، وشدة حبه للمال، كل 

ا لسلطته يف إقليمه قبل أسوار القرص السلطاين)67). ذلك وضع حدًّ

يف تلك الظروف، لم يكن أمام أهل ناحية إقليم شمال املغرب يف ظل سطوة املوىل إسماعيل وجربوته عىل البالد، سوى الرضوخ لألمر الواقع، 

ل استبداد الباشا الريفي بهم؛ ذلك أن سطوة املوىل إسماعيل لم تكن تستثني ممّثليه املحليني، بمن فيهم الباشا أحمد، وهو ما يثبت أن استبداد  وتحمُّ

ممّثل السلطة املحلية وتعسفه إنما هما تنفيذ لالستبداد السلطاين املركزي. ومن صور التعسف السلطاين تجاه الباشا أحمد، ما صوره اإلنكليزي وندوس 

وهو يتحدث عن تغريم الباشا، قائاًل: "ظل باشا تطوان يعيش حالة أهوال ورعب يمكن تصوره خالل ثالثة أسابيع متواصلة. فقد كان كل يوم يقابل 

62  وندوس، ، ص 35.

63  داود، ، ج 2، ص 185-165.

64  وندوس، ، ص 42.

65  بفضل تلك السيطرة الكاملة، عقد الباشا أحمد ملصلحته صفقات تجارية مع األجانب، منذ أن استقر قناصل الدول األوروبية بمدينة تطوان خالل تلك املرحلة. انظر:
De Castries, Les sources inédites de l’histoire du Maroc, 2eme série, T 4.

66  انظر:
Braithwaite, p. 56, 126.
وانظر أيًضا: عبد الهادي التازي، "محمد بن عيل أبغيل سفري السلطان موالي إسماعيل لدى امللك جورج األول، ملك بريطانيا"، مجلة األكاديمية، العدد 2 )1985(، ص 42؛ ب. ج. 

روجرز، تاريخ العالقات اإلنكليزية املغربية حتى عام 1900، يونان لبيب رزق )مرتجم(، )الدار البيضاء: دار الثقافة، 1981(، ص 128.

67  انظر:
Chantal De La Véronne, Sources françaises de l’histoire de Maroc aux XVIIIème siècle, p. 103 ; Abdelmajid Benjelloun, "Le pouvoir personnel et l'autonomisme 
dans le Tétouan de la première moitié du XVIIIème siècle: L'exemple significatif du caïd Ahmed Ben Ali Riffi", In Groupe de Recherches sur l'Histoire du Maroc 
et d'Al-Andalus: Tétouan au 18è siècle (1727-1822) (Tétouan: [s. n.], 1993), p. 98.
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اإلمرباطور)املوىل إسماعيل(، ولخوفه من التعرض لقتلة شنيعة سقط مريًضا. وقد أدت معاناته من املرض والخوف إىل تدهور حالته، وأخريًا سمح له 

اإلمرباطور بالذهاب إىل منطقة حكمه، بعد أداء غرامة، فباإلضافة إىل الهدايا التي قدمها، وقوامها ذهب وفضة وبضائع غالية، كان قد اشرتاها، وبعض 

مئات الخيول الصغرية، والبغال، وأشياء أخرى ومنتجات منطقته، ألزمه اإلمرباطور بتقديم ثالثمائة قنطار أخرى من الفضة وبعث معه قائًدا لحملها من 

القرص. وقد وجد الباشا صعوبة كربى يف توفري هذه الغرامة. لذلك، كان مجربًا عىل تجريد حريمه الخاص لجمع القدر املطلوب، بعد أن جمع كل ما أمكنه 

استخالصه من الرعية. فقد دعا نساءه مجتِمعات ونرش ثوًبا فأخذن يلقني فيه بكل ثمني لديهن، وهكذا تجردن من كل ما يملكن، بما يف ذلك أقراطهن. 

وأثناء ذلك أتت إحدى بناته الصغريات التي رأت ما يفعلن، فخلعت بإرادتها قرطها قائلة: خذ يا أيب قرطي، فتأثر الباشا حتى دمعت عيناه")68).

إال أن إعالن وفاة املوىل إسماعيل يف 18 رجب 1139هـ/1727م شّكل الحدث الذي أسقط هيبة املخزن املركزي يف النفوس، وبه تنفس الريفيون 

والجبليون الصعداء، ليعلنوا تمردهم عىل ممّثلهم املحيل ومستبد األمس أحمد بن عيل الريفي؛ فقد كان موقف فئات عريضة من مجتمع شمال املغرب 

تجاه املمّثل املخزين والسياسة املركزية اإلسماعيلية، موقف العداء املدفون الذي كان ينتظر الفرصة للكشف، خاصة إذا تصورنا درجة التذمر الذي لحق 

بالسكان جراء العسف الجبايئ والرضيبي والتكاليف الثقيلة وأعمال السخرة املفروضة عليهم من جانب الباشا أحمد.

والجبليون إذ لم يجدوا يف أحمد الذهبي الذي واّله العبيد بعد وفاة أبيه آذاًنا صاغية لشكواهم ضد الباشا أحمد، ويف الوقت الذي أعلنت فيه مدينة 

فاس ثورتها ضد ممّثلها املخزين املستبد أبو عيل الرويس، تحولت فكرة الثورة يف الشمال من شعور وأفكار إىل واقع موجود)69).

خامتة

نستخلص من دراسة سياسة السلطة املحلية يف شمال املغرب، يف عهد املوىل إسماعيل بقيادة أرسة الريفي الحمامي، ما ييل:

ӵӵ ،إن امتداد سلطة الباشا أحمد بن عيل عىل مجال جغرايف واسع، ولزمن غري يسري، جعله ينزع نحو تعميق نفوذه عىل حساب مجتمع إقليم شمال املغرب

إن لم يكن عىل حساب السلطة املركزية.

ӵӵ إذا كانت الدولة اإلسماعيلية يف أساسها دولة مركزية، فإن دراسة التنظيم السلطوي املحيل يف إقليم شمال املغرب بقيادة الباشا أحمد بن عيل الريفي

وضعتنا أمام ما يمكن تسميته "مركزية القائد املحيل داخل مركزية السلطان".

ӵӵ إن سلطة الباشاوات هي يف الواقع نتاج عالقات قائمة عىل أسس عائلية أو مصلحية أحياًنا؛ ذلك أن حكم ممّثل السلطة املركزية أصبح - بفضل هذا

املنطق - قاباًل لالستمرار ما لم تقم يف وجهه ثورة ما، أو ما لم يعزله السلطان، وإال يكون أحد أبنائه أو أقاربه هو املرشح لوراثة هذا املنصب.

ӵӵ.إن تحقيق مصالح الباشا برر توظيف كل أساليب الشطط يف استعمال السلطة مادًيا ورمزًيا

ӵӵ إن استغالل املمّثل املحيل لصالحياته الواسعة كثريًا ما مّكنه من تحقيق النفوذ والرثوة والجاه السيايس، إال أن ذلك كان وقتًيا لراهنيته باملباركة السلطانية

من عدمها.

ӵӵ إن الباشوية أو القائدية ظاهرة إدارية سلطوية اجتماعية وسياسية ميزت فرتات من تاريخ املغرب، ولم تكن وليدة النصف الثاين من القرن التاسع

عرش، كما ذهب إىل ذلك أحد الباحثني)70)، بل اتضحت مالمحها بشكل كبري منذ القرن الثامن عرش عىل األقل، كما جّسدها آل الريفي يف إقليم شمال 

املغرب )الريف/ جبالة(.

68  وندوس، ص 122.

69  حول حوادث هذه الثورة انظر:
Braithwaite, p. 12.

وانظر أيًضا: السكريج، ص 59؛ الريفي، ص 218.

70  انظر: الهادي الهروي، القبيلة، اإلقطاع واملخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغريب الحديث 1934-1844 )الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 2004(، ص 238.
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*  أستاذ مشارك مختص يف التاريخ االجتامعي الحديث واملعارص -  يف جامعتى القاهرة وقطر. 

تركّز هذا املقالة عىل دراسة شخصية نسائية تنتمي إىل صفوة نساء املجتمع، يف مرحلة شديدة التقلّب وعدم االستقرار، 
بني آخر القرن الثامن عش ومطلع القرن التاسع عش، إنّها "السيدة نفيسة" التي خطفها اللصوص من إحدى القرى الجبلية 

بجورجيا، وتّم بيعها يف سوق الجالبة )بيع العبيد( بالقاهرة. 

شاءت األقدار أن تصبح السّت نفيسة محظيّة ثّم زوجة ألقوى أمريين من كبار األمراء املامليك )األمري عيل بك الكبري، واألمري 
مراد بك(، واللذين حاوال االنفراد بحكم مرص، يف محاولة لتأكيد النزعة االنفصالية عن التبعية العثامنية. وقد انعكســت هذه 
التطــّورات عىل حياة الســّت نفيســة؛ إذ ارتفع قدرهــا ومتتّعت مبكانة خاّصــة يف املجتمع اململــويك؛ فصارت عىل رأس 
الحريم اململويك، فأصبحت تُلّقب بـ "الســّت نفيسة الكربى"، وامتلكت نتيجة لذلك ثروة عقارية كبرية، ما جعلها بالفعل من 

أشّد نساء النخبة اململوكية ثراًء. 

بيد أّن هذه الحياة الرغدة والرفاهية، تعرّضت لتطّورات مؤســفة بني آخر القرن الثامن عش ومطلع القرن التاســع عش، تلك 
التطــّورات التــي قلبت حال معيشــتها، وجعلتها تدخــل دّوامة املعاناة، وال ســيام مع اتجاه حاكم مرص )محمد عيل باشــا( 
للتخلّص من الطبقة اململوكية )من خالل ما ُعرف مبذبحة القلعة 1811(، والتي مل تعش بعدها الســّت نفيســة سوى سنوات 

قليلة؛ إذ ماتت عام 1816.

This article portrays the life of Nafisa Khatun, a member of Egypt's social elite during the tumultuous period 
between the 18th and 19th centuries. Originally taken captive in the Caucus Mountains in Georgia, she was sold 
into slavery in Cairo’s slave market. After being a concubine, she would later become the wife to two of the 
most prominent Mamluk princes—Ali Bey "the Great" and Murad Bey—both of whom had wanted to rise to 
the throne of Egypt individually and secede completely from the Ottoman Empire. Nafisa Khatun's life story 
mirrored such larger narratives, as she eventually gained a high status within Mamluk society, becoming chief 
of the Mamluk Harem and acquiring substantial real estate wealth, becoming one of the wealthiest women 
within the Mamluk elite. Her fate would take another turn for the worse, however, after Mohammed Ali Pasha 
consolidated his control of Egypt and began his efforts at annihilating the Mamluk caste, which culminated in 
the famous Cairo Citadel massacre of 1811. Nafisa Khatun, who lived only briefly after that event, was reduced 
to penury, illness and suffered loss of influence. This study uses the case study of Nafisa Khatun to understand 
the extent to which large social, economic and political changes impacted the lives of individuals who lived 
through them. Nafisa Khatun's life told the story of Egypt's historical transformation, before being changed by 
the challenges presented by the period of modernization,
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اإلشكالية

تدور حول فهم مدى تأثري التطّورات املختلفة التي مّرت بها مرص يف مسرية حياة الفرد يف فرتة مليئة بالتغرّيات، من خالل طرح نموذج السّت 

لت التطّورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكربى، مسار حياة السّت نفيسة، واندماجها يف قلب الحوادث وصواًل  نفيسة؛ فإىل أي حّد َشَكّ

إىل قّمة الّصفوة اململوكية، ثّم تعّرضها لتحّديات التحّول االجتماعي والسيايس؛ لتبقى بعيًدا خارج دائرة الصفوة وبعيًدا عن األضواء؛ إذ عانت ضيق 

العيش واملرض وفقدان املكانة وخسارة النفوذ؟

إّن االعتقاد الشائع بأّن املرأة الرشقية جزء من "الخاص" الذي يقرتب من مفهوم ما هو محظور تناوله أو كشفه؛ بصفته منطقة مقّدسة أو شبه 

محّرمة، تسّبب يف إضفاء ظالل كثيفة عىل دور املرأة بصفتها فاعاًل يف العملية التاريخية. وتدّعم هذا االتجاه بإثارة مسألة املصادر ومحدودية املادة 

اإلخبارية التي وصلتنا وما بها من ثغرات، مقارنًة بما نعرفه عما هو "عام"، "سيايس" أو "تاريخي". وبات تاريخ املرأة أو باألحرى "تاريخ النساء" منسًيا 

أو إىل حّد ما غري معرتف به، أو فلنقل يف أحسن التقديرات ظّل مدرًجا ضمن ما يعرف بـ "التاريخ العام" للمجتمع. وتسّبب هذا اإلقصاء، غري املقصود، 

يف جعل الكتابة حول تاريخ النساء تقرتب يف املحصلة النهائية من املآل الذي انتهت إليه عملية التأريخ للفئات املسحوقة أو الهامشية، ممن أطلق 

عليهم جان كلود شميت "املنبوذين، الصامتني، واملنسيني يف التاريخ")1) الذين لم يحظوا باالعرتاف، وانحرس عنهم الضوء، عىل الرغم من أنهم لم 

يكونوا بعيدين نسبًيا عن قلب الحوادث السياسية واالجتماعية، ولكن الحظ العاثر أّن املنهجيات الخاصة بدراسة تلك الفئات، لم تكن قد تطّورت 

بشكل متواز مع تطّوراتها يف مجاالت تاريخية أخرى، ومن ثّم ظّلوا عىل هامش الكتابة التاريخية.

بيد أّن املناهج التي تطّورت، منذ ثالثينيات القرن املايض، يف إطار ما يعرف "بالتاريخ االجتماعي"، أمكنها أن تدفع الكثري من الفئات الهامشية 

إىل بؤرة الحوادث، وإدماجها داخل السياق التاريخى العام. ولم تأخذ حركة "كتابة تاريخ النساء" وضعها املؤّثر إاّل منذ سبعينيات القرن العرشين، 

وتّم ذلك يف إطار "الحركة النسائية" Féminisme التي اهتمت بالبحث عن تاريخ يقّدم بطوالٍت وأدّلًة عىل فاعلّية النساء ودورهن يف املايض، ونحو 

آخر السبعينيات تحرّك تاريخ النساء بعيًدا عن الشؤون السياسية، وأّدى ظهور باحثني أكاديميني متخّصصني يف تاريخ النساء، إىل مولد مجال جديد 

للدراسة)2)، اكتسب رشعيته نتيجة اعتماده بشكل رئيس عىل تحليل الوثائق االجتماعية)3) بصورة موضوعية، ال تستهدف بالرضورة تقديم بطوالت 

نسائية، أو إبراز النماذج الشهرية واالستثنائية، وإّنما دراسة املرأة بوصفها مشارًكا أساسًيا يف العملية التاريخية. وساعد ذلك بالفعل عىل دمج تاريخ 

املرأة يف سياق تطّوري، استهدف الكشف عن حقيقة املساحة التي كانت تشغلها، ليس يف "عالم الحريم" )الغامض( فحسب، بل ودورها يف الحياة 

العاّمة، وتحليل مواقفها إزاء التطّورات الكربى، والكيفية التي استوعبت بها تلك التطّورات؛ ويعني ذلك تناول تاريخ املرأة يف إطار عالقة دائرية، يتّم 

الربط خاللها بني املنطقة الخاصة يف حياتها والدائرة األوسع املمتدة خارج الجدران العازلة )الحريم/ الحرملك(، األمر الذي يمكن معه تقديم قراءة 

مجهرية ملسريتها، وذلك يف ضوء تقاطع سريتها الخاصة مع مسار التجربة الشاملة للمجموعات االجتماعية املختلفة املمّثلة للمجتمع.

ويتناول هذا املقال شخصية نسائية من نوع خاص، كانت يف قلب الحوادث، ولم تكن عىل هامشها، تنتمي إىل صفوة نساء الطبقة العليا، يف 

مرحلة شديدة التقلب وعدم االستقرار بني آخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش. وهي شخصية "الست نفيسة"، زوجة حاكم مرص القوي 

"عيل بك الكبري" الذي نهض بأّول محاولة، يف العرص الحديث، الستقالل مرص عن الدولة العثمانية، أثار بها فضول املراقبني األوربيني الذين تابعوا 

باهتمام بالغ مرشوعه السيايس الكبري. وإذا كان هذا املرشوع قد القى الفشل، وانتهى بقتله، فإّن وضعية الست نفيسة لم تتأثر كثريًا، فلم يلبث 

أن أقدم رسيًعا أحد األمراء الطموحني ويدعى "مراد بك" عىل االقرتان بها، ما عّزز من استمرارية تمّتعها بمكانتها، وال سيما أّنه تقاسم مع نظري 

1 انظر: جان كلود شميت، "تاريخ الهامشيني"، يف: جاك لوغوف، التاريخ الجديد، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم، مقدم(، عبد الحميد هنية )مراجع( )بريوت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2004(، ص 437 – 480.

2 جوان و. سكوت، "تاريخ النساء"، يف: بيرت بوريك، نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية، قاسم عبده قاسم )مرتجم(، اإلصدار رقم 1591 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2010(، 
ص 73 - 105، 73، 74.

النساء واألرسة وقوانني الطالق يف التاريخ اإلسالمي، آمال مظهر وآخرون )مرتجم(، الطبعة العربية رؤوف عباس )مراجع،  3 ملزيد من التفاصيل انظر: أمرية األزهري سنبل، 
وتقديم( )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 1999(.
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له ُيدعى األمري إبراهيم بك، سّدة الحكم، وأدارا البالد كذلك بطريقة شبه مستقّلة فعلًيا عن املركز العثماين، وذلك عىل مدار العقدين األخريين من 

القرن الثامن عرش.

من  الكثري  عليها  أغدقا  البالد،  حكما  أمريين  ألقوى  زوجة  ثم  محظّية  املرموقة،  االجتماعية  بوضعيتها  محتفظًة  نفيسة  الست  ظّلت  وإًذا، 

عىل  املنيف  قرصها  وكان  ثراًء.  اململوكية  النخبة  نساء  أشّد  من  بالفعل  جعلها  ما  األرياف،  ببالد  القرى  التزامات  من  كبري  بعدد  واختّصاها  األموال، 

بركة األزبكية، تحفًة معماريًة تخلب األنظار. وكان مزّوًدا بكل احتياجاتها املادية، كما يقوم عىل خدمتها عدد كبري من الخدم واملماليك والجواري 

الحسان.

بيد أّن هذا املنحنى الصاعد من الحياة الرغدة والرفاهية االستثنائية، لم يلبث أن قطعته تطّورات الحوادث الكربى بني آخر القرن الثامن عرش 

ومطلع القرن التاسع عرش، تلك التطّورات التي قلبت لها ظهر املَِجن، وجعلتها تدخل يف دوامة املعاناة، وخاّصة مع تبّني السلطة الجديدة، ممّثلًة يف 

محمد عيل باشا، مرشوع تصفية الطبقة اململوكية التي تنتمي إليها الست نفيسة، والعمل عىل تجريدها من األمالك العقارية وإقصائها بصورة نهائية 

عن دائرة الحكم والنفوذ، ليحّل محّلها طبقة بريوقراطية جديدة من أصول عرقية وثقافية مختلفة.

وكان ال بّد أن تنعكس كل هذه التداعيات الرسيعة عىل حياة الست نفيسة، والتي وجدت نفسها يف النهاية عىل هامش طبقة "الحريم العايل"، 

مجّردًة من مصادر ثروتها ومن مكانتها االجتماعية التي كانت لها زمن البكوات املماليك، لتنزوي داخل قرصها حّتى أيامها األخرية، ثّم ما لبثت 

سلطة الباشا )املركزية( أن صادرت أمالكها العقارية، عقب وفاتها مبارشًة، لُتطَوى بذلك صفحتها األخرية التي ما فتئت ترمز، يف الوقت نفسه، إىل 

نهاية عرص البكوات املماليك.

وهكذا، فإّن سرية الست نفيسة بحّق مثرية لالهتمام؛ فهي شاهدة عىل مرحلة مكتملة لبلوغ الطبقة اململوكية أوج ذروتها يف املجالني السيايس 

واالجتماعي )بدًءا من عام 1755()4)، ثم مرحلة تزلزل أركان النظام اململويك بفعل تحديات خارجية وداخلية، لتنهار أو باألحرى لتتالىش معها تلك 

النخبة، وتتحّول إىل ذكرى من املايض.

فمن هي الست نفيسة؟ وما هي الظروف التي حّولتها إىل رمز خاص يف ذاكرة املرصيني الذين أبدوا االحرتام الكامل لشخصها، ومّيزوها عن 

أترابها بل عن طبقتها اململوكية ككل؟ ثم أخريًا ما هي الظروف التي هّيأت لها املجال لتربز عىل الساحة، فارضة نفسها عىل املشهد االجتماعي حيث 

اكتسبت حّب الناس طيلة أيام حياتها، حّتى أّن مراقًبا حاذًقا كالجربيت، أفرد لها ترجمًة استثنائيًة خاصًة، وهو ما لم يخّص به أًيا من حريم البكوات 

املماليك فضاًل عن غياب أي ترجمة نسائية أخرى بكتابه الشهري "عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار"؟ وأخريًا نتساءل عن داللة الحظوة التي 

نالتها بالقدر نفسه عند املعارصين الفرنسيني، بدًءا من نابوليون بونابرت Napoléon Bonaparte الذي تذّكرها يف منفاه بسانت هيالنة، واصًفا إّياها 

  Magallon يف مذكراته بـ "أنها امرأة مهّمة، تتمّتع بني األهايل داخل املدينة بحظوة واعتبار كبريين")5)، مرورًا بالقنصل الفرنيس ماجللون  ماجللون

 Jean Kléber َمت عىل التجار الفرنسيني، والجرنالني كليبري الذي سّجل يف تقاريره للخارجية الفرنسية عن دورها يف رفع اإلتاوات التعسفية التي ُعمِّ

باملراقب  ونهايًة  مراد،  األمري  وزوجها  الفرنسيني  بني  الوساطة  يف  لدورها  وتقديرًا  خاص،  نوع  من  احرتاًما  لها  أبديا  اللذين    Jacques Menou ومينو 

الفرنيس فليكس مانجان Félix Mengin الذي عارص سنواتها األخرية وتابع باهتمام تعّلق الناس بها، وحزنهم الشديد عىل فراقها حني وافتها املنية 

يف عام 1816م)6)؟

نستعني  سوف  أّننا  إىل  اإلشارة  بالفعل  يتعنّي  بها،  مّرت  التي  والظروف  نفيسة  الست  منها  انطلقت  التي  الوضعية  لتحليل  التصّدي  وقبل 

"األرضية  عن  والكشف  السياق،  بناء  إعادة  عىل  باألساس  تقوم  والتي  األخرية،  اآلونة  يف  تطّورت  التي  الذاتية"  "السرية  دراسة  بمنهجية 

االجتماعية"  la surface sociale التي تقوم عليها أعمال الفرد يف املجاالت املتنوعة التي يّتصل بها نشاطه وسلوكياته، وذلك يف كل لحظة من 

4 أندريه ريمون، املدن العربية الكربى يف العرص العثماين، لطيف فرج )مرتجم( )القاهرة: دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع، 1991(، ص 60.

5 Napoléon Bonaparte, Campagnes d' Égypte et de Syrie, présentation par Henry Laurens (Paris: Imprimerie Nationale, 1998), p. 117.

6 Félix Mengin, Histoire de L' Égypte, sous le gouvernement de Mohammed Aly, Vol. II (Paris: A. Bertrand, 1823), pp. 62 - 63.
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مسرية هذا الفرد)7). وهذه األداة املنهجية تسمح بتناول الفرد يف شبكة من العالقات، يمكن من خاللها قراءة تاريخ الناس والسلطة والكشف عن 

التفاعالت االجتماعية واملشكالت والتطّورات التي شّكلت يف الوقت ذاته الخلفية االجتماعية والثقافية املعقدة التي كان يتحرّك الفرد يف إطارها 

أو داخلها. إّن دراسة الست نفيسة يف ضوء هذه املنهجية سوف يجعلنا نتوّقف عند الطريقة التي استجابت بها هذه الشخصية للظروف التي مّر بها 

املجتمع املرصي خالل مرحلة طويلة من مخاضه السيايس واالجتماعي قبل بدء عرص التحديث، وكيفية اندماجها يف السريورة االجتماعية، وبالقدر 

تجاربهم  وتشكيل  األفراد  تطّور حياة  والخارجية يف  الداخلية  تحّدياتها  تأثري  وتحليل  املرحلة،  دراستها من محاولة فهم طبيعة هذه  تمّكننا  نفسه 

الخاصة ومآلهم، يف ظل مرحلة حبىل باملتغرّيات.

بداية درامية: صيد الفتيات وإعادة إنتاج الهوية

ولدت نفيسة – عىل األرجح - منتصف القرن الثامن عرش يف بالد الَكرج. وإذا كانت قصة مجيئها إىل مرص، وبيعها يف سوق الجواري، غري 

معروفة عىل نحو دقيق، فإّنه باإلمكان تصّور مشهدها الدرامى، وذلك يف ضوء ما نعرفه عن صيد الفتيات والغلمان وتجارة الجواري: فبخالف وقوع 

بعضهن أرسى يف الحروب، كان معظم هؤالء الفتيات قد ُجِلنب إىل أسواق العبيد بعد تعّرضهن للخطف من قرى جورجيا وأصقاعها. ولعل مذّكرات 

اململوك رستم )1782 - 1845()8) الذي اشُتهر – فيما بعد - بـ "مملوك نابوليون" Napoléon de Mamluk ، وهو من جورجيا، تكشف بعض تفاصيل 

املشهد املتكّرر لالختطاف عىل يد صائدي األطفال الذين كانوا يرتّبصون بهم، وهم يلعبون يف فضاء القرى الجبلية بجورجيا. فكانوا يتحّينون اللحظة 

التي يغفل فيها األهايل عن متابعة أطفالهم وهم يمرحون، ثم ينقّضون عليهم من حيث ال يشعرون، ويقتادونهم يف قافلة خاّصة لبيعهم يف إسطنبول. 

وقد تعرضت بعض أخوات اململوك رستم لالختطاف، وكذلك أّمه، وتعّرض هو نفسه لذلك االختطاف غري مّرة إىل أن وقع يف النهاية يف أرس هؤالء 

13 سنة(، وباعوه يف سوق العبيد بإسطنبول، وقام تّجار الّرقيق بعد ذلك بنقله إىل القاهرة، حيث باعوه ألحد  1795 )وكان عمره  الخاطفني يف عام 

البكوات، ويف ظروف معّينة انتقل إىل بيت الشيخ البكري إّبان احتالل الفرنسيني ملرص)9). 

ولطاملا مّثل هذا الحدث املؤلم نقطة تحّول يف حياة كل مملوك أو جارية انقطعت صلته/ أو صلتها بأهلها وموطنها األّول، ولم يبق يف الذاكرة 

الثقايف  محيطهم  من  استالبهم  شهدت  التي  الفارقة  اللحظة  إنها  إذ  بمرارة؛  اململوك / الجارية  يتذّكرها  محدودة،  مشاهد  سوى  املرحلة  هذه  عن 

واالجتماعي، وإعادة تشكيل هوّيتهم وديانتهم، واألمر األكرث فداحة فقدانهم الحرية، وتحّولهم إىل تابعني لكل سّيد يدفع فيهم مااًل مناسًبا. ومن 

ثّم ليس ببعيد أن نتوّقع صورًة مشابهًة لبداية درامية عىل هذا النحو قد حدثت لنفيسة حني تّم اختطافها من جورجيا، وهي فتاة صغرية كادت أن تبلغ 

سّن املراهقة، لتباع يف سوق الجالبة إىل أحد بيوت البكوات الكبار خالل ستينيات القرن الثامن عرش قبل انتقالها إىل بيت عيل بك الكبري.

الثقايف  عائلتها  ومستوى  جورجيا،  يف  األوىل  نشأتها  نجهل  لدينا،  معروفًة   - كبري  حّد  إىل   - تبدو  مرص  إىل  انتقالها  بعد  حياتها  كانت  ما  وبقدر 

واالجتماعي، فضاًل عن اسمها الجورجي األصيّل؛ فاملعروف أّن األسماء التي ُعِرفت بها الجواري يف القاهرة هي أسماء عربية، ُأطِلقت عليهن الحًقا 

بعد تعّلمهن مبادئ اإلسالم، وتدريبهن عىل واجبات الطاعة، وتلّقيهن أخالقيات التعامل والسلوك وبعض املهارات الخاصة يف بيوت األمراء.

لها  الترشيف  قبيل  من  كان  خاّصة،  بصفة  املرصيني  عند  عزيز  اسم  وهو  نفيسة،  اسم  مثل  أصياًل،  عربًيا  اسًما  الجارية  منح  أّن  واملعروف 

والتكريم، وكانت هذه العادة تمارس عىل مستوى حريم السلطنة العثمانية ككل)10). وبطبيعة الحال كانت الجارية تفقد اسم والدها وتصري ُمعّرفة 

7 Giovanni Levi, "Les usages de la biographie", Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, Année. 44, no. 6 (novembre-décembre 1989), pp. 1325 - 1336, 1326.

8 كان مملوًكا يف بيت الشيخ خليل البكري بالقاهرة، وملّا احتل الفرنسيون مرص، قام الشيخ البكري بإهدائه إىل القائد العام بونابرت عام 1798، وسافر معه إىل فرنسا، واتخذه حارًسا 
أميًنا له، ال يفارقه، وظل يتبعه يف كل مكان كظله، عىل مدار فرتة حكمه إمرباطورًا لفرنسا، وتزّوج فتاة فرنسية تدعى دوفيل دوردان Douville Dourdan، ولذلك حني ُهِزم نابوليون 

)عام 1814( وصدر قرار نفيه، قّرر رستم أّول مرة عدم مرافقة سّيده إىل منفاه بجزيرة ألبا.

9 Hector Fleiscmann, Roustam Mameluck de Napoléon, d’après des memoires et des documents inédits (Paris: Albert Méricant, 1910), pp. 26 – 43.

10 كان السالطني العثمانيون يختارون لجواريهم أسماء فارسية، يف حني ال يختارون لبناتهم سوى األسماء العربية. وعندما يتزوج السلطان واحدة من الجواري كان كثريًا ما ُيضاف 
إيل اسمها الفاريس الذي كانت ُتدعى به وهي جارية، اسم آخر عريب رمزًا للرشف الذي حظيت به بزواجها بالسلطان، راجع: ماجدة صالح مخلوف، الحريم يف القرص العثماين )القاهرة: 

دار اآلفاق العربية، 1998(، ص 29 – 28.
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بالبيت الذي تنتسب إليه؛ فيشار إليها عىل أّنها معتوقة سّيدها )فالن(، بيد أّن نفيسة مثل غريها من كبار سّيدات القصور اململوكية الاليئ سبقنها، 

كانت تلّقب بـ "نفيسة بنت عبد الله")11)؛ وذلك لجهلها باسم األب أو ألّنها لم تعد بعد اعتناقها لإلسالم تنتمي لعائلتها املسيحية يف جورجيا. ويعني 

هذا أّنه قد تّمت إعادة إنتاج هوّيتها الخاصة داخل نسيج املجتمع املرصي بثقافته، وأصبحت شديدة االرتباط بتقاليده وعاداته.

نابوليون"،  بـ "مملوك  ُيعرف  فصار  الجديد؛  سّيده  إىل  منتسًبا  أصبح  الذي  رستم  اململوك  حياة  إطارها  يف  تشّكلت  التي  ذاتها  الصورة  وهي 

 Mamelouck "وخالل إقامته الطويلة يف فرنسا )1799 - 1845( أعاد إنتاج نفسه ثقافًيا واجتماعًيا بطريقته، ليصبح كما وصف نفسه "مملوًكا فرنسًيا

français؛ فتغرّيت مالبسه اململوكية، وطريقة تناوله للطعام عىل املائدة، وصار يرتدي مالبس عىل الطريقة الفرنسية، ويجلس كذلك عىل طريقتهم، 

املذّكرات،  الفرنسيني يف ثقافة كتابة  بها ويكتب، وجارى  أتقنها وصار يقرأ  ثّم  بلكنة عربية،  البداية  التي صار يتحّدث بها يف  الفرنسية  اللغة  وتعّلم 

فخلَّف لنا مذّكرات تخّص حياته منذ لحظة اختطافه واالفرتاق عن عائلته بجورجيا مرورًا بفرتة تحّوله إىل مملوك مسلم يقود 25 مملوًكا يف بيت الشيخ 

البكري، ثم أخريًا إىل مملوك فرنيس مسيحي)12).

وهكذا، كان املجتمع الحاضن يعيد صوغ املكّون الثقايف والفكري واالجتماعي، ويف هذا السياق تتشّكل الهوية املحورية للمماليك والجواري، 

دون أن يعني ذلك انسالًخا تاًما عن جذورهم الثقافية أو نسيانهم التاّم للغتهم؛ فوفًقا لدراسة حديثة كان املماليك الجورجيون يحافظون عىل لغة 

حديثهم الجورجية، كما أحاطوا أنفسهم بأقاربهم أو أبناء قراهم وأصولهم الجورجية)13).

ويف تقديرنا أّن املصطلح االجتماعي "املرصلية" عرّب بدقة عن الهوّية املحورية ملماليك القرن الثامن عرش؛ نتيجًة النخراطهم يف نسيج املجتمع 

املرصي وثقافته؛ وصاروا ُيعرفون أو يعرّبون من خالل هذا االصطالح عن أنفسهم، وليس من قبيل الصدفة إطالق الجربيت مسّمى"األمراء املرصلية 

العسكري  الفصيل  لتمييز  الحًقا  فيأيت  )املؤّسس(  البيت  صاحب  لقب  أما  املماليك،  عىل  علًما  املصطلح  صار  فقد  بك،  مراد  أتباع  عىل  املرادية")14) 

واألتباع عن غريهم من األحزاب والبيوت اململوكية األخرى. وكانت الست نفيسة يف حديثها تشري إىل املماليك باالصطالح ذاته "املرصلية". وال نغايل 

إذا قلنا إّن املصطلح حمل داللًة قويًة عىل أنهم اتخذوا من املجتمع املرصي وطًنا بدياًل؛ فحّتى أولئك الذين نجحوا من بينهم، يف معاودة االتصال 

بذويهم وعائالتهم يف جورجيا أو غريها من املواطن التي ُجِلبوا منها، لم يقّرروا العودة لوطنهم األّم، بل عىل العكس من ذلك، قام البعض باستقدام 

حال  وزّودوهم  للزيارة،  دعوهم  اآلخر  والبعض  الجورجية)15).  البكوات  بيوت  داخل  متمّيزة  وظائف  ومنحهم  مرص،  إىل  عائلته  أفراد  وبعض  ذويه 

رجوعهم إىل جورجيا بالهدايا واألموال التي تحّسن من وضعهم)16). وأخريًا ثّمة حاالت استثنائية ُأعيد فيها بعض املماليك )املستقدمني( إىل بالدهم 

قهرًا، وذلك بعد تقّلب حال األمري اململويك - رأس العائلة – وتاليش نفوذه السيايس وإجهاز املنافسني عىل تصفية بيته وأتباعه)17).

11 تشري ماري آن فاي إىل أّن أّول من حظيت بهذا االسم كانت "محبوبة خاتون" معتوقة األمري إبراهيم بك الكبري القازدغيل )ت 1130 هـ/ 1718م(، وهذا يعنى أّن نساء الطبقة 
الراقية اململوكية كّن قد اعتدن إضافة كنية "بنت عبد الله" قبل ولوج نفيسة عالم الجواري بنحو نصف قرن تقريًبا. وكانت العادة أن ُيحّدد األب املجهول باسم "عبد الله"، مثلما كانت 

حال ياقوت بن عبد الله الحموي صاحب معجم البلدان، ألّن أباه الرومي تّم اسرتقاقه، راجع:
Mary Ann Fay, "Women and waqf: Towards a reconsideration of women's place in the mamluk household," International Journal of Middle East Studies, vol. 29, 
no. 1 (February, 1997), p. 42.

12 "Mémoires inedits de Roustam, mameluck de Napoléon 1er," Revue rétrospective, recueil de pieces intéressantes et de citations curieuses, 8eme semestre 
(janvier – juin 1888) (Paris, 1888).

13 Daniel Crecelius & Gotcha Djaparidze,"Relations of the Georgian mamluks of Egypt with their homeland in the decades of the eiteenth century," Jesho, vol. 45 
, Issue. 3 (Leiden: Brill, 2002), pp. 338 - 339.

14 عبد الرحمن الجربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم )محقق(، ج 3 )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1998(، ص 330.

15 Crecelius & Djaparidze, p.338.

16 Ibid, p.338.

17 عىل سبيل املثال: محمد بك جركس كان قد راسل عائلته يف جورجيا، وأحرض أخاه وبعض أقاربه، فلّما انقلبت حظوظه السياسية واضطّر للهرب من مرص، أراد البكوات املتنافسون 
أوضح اإلشارات فيمن توىل مرص  معه قتل أخيه وأقاربه لوال أن تشّفع فيهم عثمان جاويش القزدغىل، فحال دون قتلهم وأرسلهم إىل بالدهم. انظر: أحمد شلبي بن عبد الغني، 

القاهرة من الوزراء والباشات، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم )محقق( )القاهرة: مطبعة جامعة عني شمس، 1978(، ص 482.
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وكل ذلك يفرّس، بصفة عاّمة، تمّسك املماليك بالبقاء يف مرص واالنتساب إليها، وهو حال نفيسة ومجايليها من املماليك والجواري الجورجيات؛ 

فعىل الرغم من املحن التي مّرت بها، بعد وفاة زوجها مراد بك )1801(، فإّنها لم تفّكر قّط يف العودة إىل بالدها؛ فقد صارت مرص بمنزلة موطنها 

األصيل الذي أعطاها الكثري: الهوية والرثوة والنفوذ.

ويالحظ يف الوثائق اقرتان اسم نفيسة بصفة توّضح لون برشتها - وهو أمر شائع يف ذلك العرص بصفته جزًءا من تمييز هوّية الفرد - إذ كان 

ُيشار إليها بـ "نفيسة بنت عبد الله البيضاء"؛ تمييزًا لها بأنها من اململوكات البيض، املنحدرات من املنطقة القوقازية، وليست من ثّم من "الحبوش" 

السود املجلوبات من أفريقيا. ويبدو أنها كانت عىل درجة ملحوظة من الجمال، حّتى إّننا نجد اسمها يف املصادر الفرنسية)18) يأيت مقروًنا دائًما بـصفة 

la belle Sitty Nafiçah ، فيما يرّكز شيخنا الجربيت عىل قوة شخصيتها اآلثرة وبهائها وطيب ذكرها وسمعتها الكريمة  "الست نفيسة الجميلة" 

وسطها  خارج  املرصيني  مع  التواصل  تحقيق  يف  ومهارتها  نفسها  يف  وثقتها  شخصيتها  اّتزان  عىل  الفرنسيون  املراقبون  يجمع  كما  الناس)19)،  بني 

االجتماعي، وأنها استطاعت الحصول عىل احرتام الرأي العام وتقديره، فضاًل عن امتداد شهرتها إىل خارج البالد، ما ُيعطي انطباًعا عن مدى قّوة 

تأثريها يف حياة الناس الذين نقلوا أخبارها خارج مرص)20).

ومّما ال شّك فيه أّن قّوة شخصيتها، وما ُنِعتت به من جميل الصفات، قد جعلها تتفّوق عىل أترابها من سّيدات القصور اململوكية، وساعدها 

تعّلمها لغة املجتمع الحاضن لها عىل التواصل والتفاعل مع الوسط الثقايف املحيط بها، وهو ما حّقق لها درجة من االندماج االجتماعي؛ فكانت عىل 

له عالم الحريم اململويك. ورسعان  قناعة برضورة مّد جسور العالقة مع الناس من حولها، رافضة أن ُتجاري أترابها بالبقاء داخل اإلطار االنعزايل الذي مثَّ

ما ظهر أثر ذلك جلًيا يف تقّرب الناس منها، ويف مقّدمتهم العلماء وشيوخ األزهر الذين كانوا يكّنون لها االحرتام والتقدير، وخاّصة مع حرصها عىل 

التعّلم، واهتمامها بالقراءة، وتجاوزها أوعدم اكرتاثها بصغائر األمور وال لدسائس الحريم)21). ودّللت بذلك عىل استقالليتها يف اختيار طريقة حياتها، 

وإغناء ثقافتها وتفاعالتها االجتماعية خارج سطوة النظام األبوي Le système patriarcal والعبودي.

الجارية تصبح املحظيّة املفّضلة ألقوى رجل يف الرشق األوسط )1760 - 1773(

1773( مع اتساع حظوظه يف الكشوفية واإلمارة؛ فقد صار كاشًفا ثم أمريًا للحّج، وبعد  تزامن التحاق نفيسة ببيت عيل بك الكبري )1728 – 

أن صارت هي إحدى محظّياته املفّضالت، كان قد أصبح شيًخا للبلد بتزكية األمري عبد الرحمن كتخدا ودعمه، لتجد نفسها وقد أرشقت لها الدنيا 

بمستقبل لم تكن تتوّقعه عىل اإلطالق؛ فمن جارية مجهولة يف سوق الحريم، إىل رسية ثّم محظّية مفّضلة esclave - concubine لدى رجل قوي، 

انفرد بالسلطة يف مرص والحجاز واليمن دون رشيك وال منازع؛ إذ أعلن استقالله عام 1771، وطرد الوايل العثماين من مرص، ورضب عملة باسمه)22).

استحوذت نفيسة الفتاة الشابة اليافعة عىل قلب سّيدها الذي هام بها حًبا، واعتّز بشخصيتها القوية، وما ازدانت به من جمال الهيئة وبهاء 

الطلعة والذكاء املّتقد، فضاًل عن انتمائها مثله إىل األصل الجورجى، ما جعله يصطفيها من دون األخريات من حريمه وما أكرثهن؛ فاختّصها "بدار 

عظيمة عىل بركة األزبكية )حواىل عام 1770( ]...[ والساقية والطاحون بجانبها")23)، كانت تعيش فيها بمفردها، دون سائر حريمه األخريات الاليت 

50 جارية()24) يقمن عىل خدمتها، أناء الليل وأطراف  وزعهّن عىل بيوته األخرى املتناثرة داخل محيط القاهرة، وزّودها بالخدم والجواري )حواىل 

18 Champollion – Figeac, Fourier et Napoléon, L' Egypte et les cent jours, Mémoires et documents inédits (Paris: Firmin Didot Frères, 1844), p. 9.

19 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 410.

20 Mengin, Vol. II, p. 62.

21 Ibid., pp. 62 - 63.

22 محمد صربي الرسبوين، تاريخ مرص من محمد عل إىل العرص الحديث )القاهرة: مطبعة مرص، 1930(، ص 23.

23 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 410.

24 Bonaparte, p. 117.
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النهار. واملعروف أّن حي األزبكية كان هو الحي األرستقراطى الذي ضمَّ أهّم قصور البكوات الكبار منذ منتصف القرن الثامن عرش)25)، بل إّن بونابرت 

حني دخل القاهرة لم يخرت سوى هذا الحي نفسه، فأقام )ومن بعده كذلك كليرب( بقرص األلفي)26) غري البعيد عن قرص الست نفيسة.

ومنذ ذلك الحني صارت تلّقب بـ " الست نفيسة خاتون"، محظّية شيخ البلد الكبري الذي يقبض عىل زمام السلطة وحكم البالد؛ إذ اجتمعت كلمة 

كبار البكوات عىل جدارته بالقيادة، فانضووا تحت لوائه؛ ما جعل الباشا العثماين يطرح عليه "الخلعة" )خلعة املشيخة(، يف عام 1177 هـ / 1763 م، 

وبمقتىض ذلك صار يعقد جلسات "الديوان والجمعية ببيته")27). ويفرتض أّن ذلك أتاح لنفيسة، عرب طاقة الحرملك املطّلة عىل ديوان القرص، أن تتابع 

دهاليز الشؤون السياسية، وما كان يجري يف أعّنتها، وخاّصة مع تمحورها مع ما كان يّتخذه سّيدها عيل بك من قرارات، وما يتبّناه من سياسات ذات 

طابع مركزي، استهدفت إقامة حكومة مملوكية قوّية يف منطقة الرشق األوسط، ومستقّلة عن املركز العثماين.

كانت نفيسة ترمق سّيدها وهو ُيطالع كتب األخبار والتواريخ وسري امللوك املرصية، ويتناقش بديوان قرصها مع بعض خاّصته، بل ومعها يف 

بعض األحيان يف ما كان يقرأه، ولطاملا تطّرقت مناقشاته لفكرة استيالء العثمانييني عىل مرص، فقد كان يرى أنهم "أخذوها بالتغّلب وبنفاق أهلها"، 

وأّن الحكم الرشعى يف األصل كان بأيدي ملوك مرص من سالطني األكراد واملماليك، أمثال بيربس وقالوون ومن خلفهم من أوالدهم وكذلك 

ملوك الجراكسة من بني قالوون، وعىل ذلك رأى أّن األمراء البكوات هم الورثة الرشعيون لتلك الساللة اململوكية، وإّن العثمانيني ليسوا إاّل دخالء 

وغزاة. وبحسب ترجمة الجربيت له كانت هذه الفكرة قد سيطرت عليه، يبوح بها للمقّربني منه واملتسامرين معه يف األوقات الخاّصة من "أهل الوقار 

والحشمة واملسنني" من كبار األمراء واألعيان والشيوخ)28).

وُيفرتض أّن مثل هذه املناسبات واملناقشات السياسية وتحرّكات عيل بك العملية يف التوّسع إقليمًيا )مرص والشام والحجاز واليمن( عىل حساب 

1774(، وقراره الصارم يف منع  العثمانيني؛ مستغاًل حالة االرتباك الشديد التي كانت عليها الدولة جّراء نشوب حربها الرّضوس مع روسيا )1768 – 

ورود الوالة العثمانيني إىل مرص، وامليض يف مضمار هذا املرشوع حّتى النهاية - كل ذلك كان بمنزلة نافذة مهمة أطّلت من خاللها رسيته )نفيسة( عىل 

عالم السياسة اململوكية والرصاع عىل االنفراد بحكم مرص، ألجل االنفصال بها أو العمل بقدر ما تتيحه الظروف واإلمكانات نحو تقليل روابط التبعية 

العثمانية إىل أقص حّد.

بداهًة كانت مثل تلك األفكار، ذات الطابع السيايس املعّقد يف عالقات القّوة والرصاع، مجااًل جديًدا عىل ذهنية جارية جاءت من عالم الحريم 

والجواري، لكن ذهنيتها كما سيتبنّي يف قابل األيام، وخاّصة بعد رحيل سّيدها عيل بك، كانت بالفعل تعكس قابليًة واستعداًدا لفهم هذا العالم، 

وولوج شبكة عالقاته املعّقدة لتصبح هي نفسها، وخاصًة يف العقود األخرية من القرن الثامن عرش، جزًءا منه، ساهمت فيه انطالًقا من مكانتها الكبرية 

التي اكتسبتها زمن عيل بك، ومن موقعها بصفتها زوجًة ألهم أمري مملويك )مراد بك(. وهذا ما يحدونا إىل االعتقاد بأّن فرتة اقرتانها بعيل بك الكبري 

كانت بمنزلة فرتة من التثقيف السيايس، كما أنها اكتسبت يف هذه الفرتة عينها مكانًة خاصًة يف الوسط اململويك؛ فصار أغلب البكوات املتنفذين من 

أتباع زوجها، كما أّن قرصها الذي شهد أغلب االجتماعات السياسية، والذي كانت تصدر من خالله أهّم القرارات التي رسمت مستقبل مرص يف تلك 

الفرتة وأخطرها، قد أضفى عليها وعىل املكان مهابة من نوع خاص، وال سيما مع قّوة شخصيتها، وانعاماتها املتواصلة عىل هؤالء البكوات الذين كانت 

معظم أزواجهم الجورجيات من جواريها الاليت كانت تجّهزهن عىل نفقاتها الخاّصة، ما جعل العالقة الشخصية بينها وبني هؤالء البكوات الكبار 

تنطوي عىل درجة كبرية من االحرتام والتقدير لكرمها املوصول، حّتى بعد رحيل أستاذهم عيل بك الكبري.

وهكذا أعطاها اقرتانها بعيل بك الكبري الكثري، وكانت هي نفسها تدرك ذلك، وهذا ما جعلها تظّل وفّيًة أمينًة له حّتى أّيامه األخرية؛ فحني بلغها 

انكساره بالصالحية، ووقوعه مثخًنا بجراحه، استرصخت األمراء املماليك أن يأتوا به إىل بيتها لرتعاه بنفسها، وتسهر عىل معالجته. وعىل ما يبدو كانت 

25 أندريه ريمون، "جغرافية األحياء األرستقراطية ىف القاهرة يف القرن الثامن عرش"، يف: فصول من التاريخ االجتماعي للقاهرة العثمانية، زهري الشايب )مرتجم( )القاهرة: مكتبة 
مدبويل، تموز/ يوليو 1974(، ص -164 218، 184، 194 - 195.

26 املرجع نفسه، ص 195.

27 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 1، ص 569، ج 4، ص 408.

28 املرجع نفسه، ج 1، ص 597.
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دراســات
التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث: 

نفيسة خاتون "املرادية" منوذًجا

هذه أيًضا رغبة عيل بك نفسه الذي لم يتوّجه إىل أي من حريمه األخريات الاليت وّزعهن عىل قصوره األربعة األخرى ) والواقعة بخط قوصون وباب 

الخرق، ومرص القديمة وسبيل قيماز بالعادلية، وجميعها داخل القاهرة(. عىل أّنه ما لبث أن فارق الحياة )يف 15 صفر 1187 هـ/ 8 أيار/ مايو 1773(، 

بعد سبعة أيام فقط، قّضاها تحت رعايتها. فأعّدت له جنازة تليق بمكانته ومقامه؛ وخرجت جنازته من قرصها فـي مشهد حافل مهيب، ودفنته برتبة 

أستاذه إبراهيم كتخدا القازدوغيل بالقرافة الصغرى بجوار اإلمام الشافعي)29).

األرملة الرثية والخروج من عامل الحريم إىل املجتمع

حزنت نفيسة كثريًا عىل هذه النهاية الدرامية التي أصابت زوجها بيد من خانوه، من بني أقرب أتباعه الذين كان فضله وعطاؤه لهم بغري حدود؛ 

العسكرية؛  الطبقة االرستقراطية  املناصب وااللتزامات، وجعلهم يشكّلون صفوة  أعىل  العبودية وأدخلهم سلك اإلمارة، ومنحهم  أعتقهم من  فقد 

فمحمد بك أبو الذهب الذي احتال عىل اإلطاحة به، كان أحد مماليكه املغمورين الذين اشرتاهم عام 1175 هـ / 1762 م، ويف أقّل من عامني نّصبه 

يف اإلمارة والصنجقية عام 1764. وكانت نفيسة قد تابعت مشهد تقّرب أيب الذهب من سّيدها عرب اجتماعاتهما املتعّددة يف ديوان قرصها باألزبكية، 

وتكليفه إّياه باملهّمات الكبرية، وكان هو أكرث من أفاد من مكانته وسعة نفوذه؛ فالحظوة التي نالها لدى سّيدها، والتي دّرت عليه األموال الطائلة، 

قد ساعدته عىل رسعة تكوين قّوة كبرية خاّصة به، وهي مالحظة رصدتها عدسة الجربيت الذي يقول يف ترجمته "عظم شأنه )أبو الذهب( يف زمن 

قليل]....[ واستكرث من رشاء املماليك والعبيد حّتى اجتمع عنده يف الزمن القليل ما ال يتفق لغريه يف الزمن الكثري")30). وكانت هذه القوة هي التي 

مّكنته من إزاحة عيل بك من السلطة رسيًعا، وإجباره عىل الهروب إىل الشام، ثم التحايل عىل اإليقاع به يف حبائل رَشَكه، ليهزمه ويشّتت اتباعه، 

ويقيض عىل كل آمال رسيته نفيسة يف استعادة زمام األمور والقضاء عىل حالة التمّرد والخيانة.

تعّلمت نفيسة من هذه التجربة القاسية أّن السلطة والقوة ال تدومان، وبالقدر نفسه ال تؤّمنان للفرد حياته ومجده واستمراريته، وأّن سياج 

الحماية والرصيد الحقيقي الذي يتعنّي عىل املرء االرتكان إليه إّنما يف التقّرب من الناس، ومّد يد العون لهم واكتساب موّدتهم واحرتامهم.

لقد اختارت نفيسة أن تعيش بني الناس خارج دائرتها اململوكية؛ يف فضاء اجتماعي أوسع نطاًقا مّما كانت تحيا فيه؛ لذلك مّثلت لها النهاية 

الدرامية لسّيدها عيل بك، وحالة الرصاع والتنافس الدائمني بني األمراء املماليك التي استغرقت قرابة ربع القرن، تجربًة مهّمة يف حياتها، تجّلت 

عندها رؤيتها اإلنسانية التي بقدر ما جعلتها تتجاوز حالة الرصاع املادي والسيايس يف الوسط اململويك، كرست حاجز التغريب والتقوقع واالنعزالية؛ 

فاّتجهت يف نهايات عقد التسعينيات )1211 هـ / 1797 م(، إىل توظيف جزء من ثروتها الكبرية يف عمل بعض املنشآت الحيوية التي تؤّمن للناس 

بعض الخدمات الرضورية؛ فأنشأت حّمامني عموميني، ُيستغّل ريعهما ألوجه الخري، وُكّتاًبا لتعليم األطفال، وسبيال وصهريًجا خلف باب زويلة، يتزّود 

منه الناس ببعض احتياجاتهم من املياه. وأنشأت وكالة تجارية تشتمل عىل عدد كبري من الحوانيت التي رصدت ريع إيجارها لإلنفاق عىل السبيل 

والُكّتاب. كما أنشأت فوق الوكالة والحمامني "ربًعا" إلسكان الفقراء بمبالغ رمزية زهيدة، وقد ُعرفت هذه املجموعة املعمارية  بـ "الُسّكرية". وصار 

عطاؤها وإحسانها موصواًل عىل فقراء القاهرة الذين كانت تعرف مواطنهم وتسعى يف إكرامهم من دون مٍنّ أو أًذى.

لقد أصبحت شخصيتها آرسة لكل من اقرتب منها أو الذ بقرصها؛ طالًبا الحماية من ظلم املماليك أو ناشًدا الوساطة يف قضاء حاجة ملّحة، األمر 

الذي جعل املرصيني يرون فيها نموذًجا مختلًفا؛ وخاصة يف تلك الفرتة املضطربة واملشحونة بالتجاوزات غري املحتملة؛ ولذا ال عجب أن عّدوها رمزًا 

للخري والعطاء. وطفق الجربيت يف مواضع مختلفة يذكرها منعوتة بـ "الست نفيسة الشهرية الذكر بالخري")31).

29 املرجع نفسه، ج 1، ص 599.

30 املرجع نفسه، ج 1، ص 651.

31 املرجع نفسه، ج 3، ص 270.
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نفيسة املرادية

تغرّي الوضعيّة القانونيّة ومستويات العالقة الخاّصة

كانت نفيسة عىل دراية - بداهًة - بعادة األمراء املماليك يف السماح ألحد األتباع بفتح "بيت" األمري املتوف، وهو ما يعني أن يقوم أبرز األتباع 

بعقد قرانه عىل أرملة السيد املتوف أو الذي تّمت تصفيته جسدًيا، بصفتها خطوة أساسية المتالك وظيفة سّيده وداره، واالستيالء عىل جزء مهم من 

التزاماته وثروته العقارية، إىل جانب ضّم بعض مماليكه تحت لوائه.

وقد علمت الست نفيسة بسعي األمري مراد بك)32) يف طلب الزواج بها. والحقيقة أّن مراًدا رّتب لذلك قبل املعركة؛ فقد اتفق مع أستاذه "محمد 

بك أبو الذهب" أن تكون مكافأته لقاء املشاركة يف خيانة أستاذهم الكبري"عيل بك"، أن يحظى هو بفتح بيته والزواج بمحظّيته الست نفيسة)33). وكان 

مراد بك نفسه َمن تمّكن من إسقاط عيل بك من عىل فرسه خالل معركة الصالحية، وهو من جرحه بسيفه غري مّرة يف وجهه، فكانت إصابته بالغة، 

مات بعدها بأّيام قليلة)34).

واملعروف أّن األصول والعرف السائد يف املنظومة العسكرية اململوكية - العثمانية، هو الذي وّفر الغطاء القانوين ملثل تلك املمارسات، يف مجتمع 

تحكمه القوة، فلم يكن ثّمة غضاضة يف زواج األمري من أرملة قتيله، كما لم ترش املصادر إىل أّن هذه الزيجة تّمت باإلكراه، عىل نحو ما كان يحدث 

أحياًنا لبعض نساء املماليك)35). وكان مراد بك قد سبق له، قبل أربعة أعوام )وبالتحديد يف عام 1182 هـ/ 1769 م( الزواج بالطريقة نفسها بـ "الست 

فاطمة")36)، زوجة األمري صالح بيك الكبري الذي غدر به كل من عيل بك الكبري وتابعه محمد بك أبو الذهب، وال نعرف طبيعة مشاركة مراد بك يف 

هذه املؤامرة التي ُكوفئ عليها بأن يكون هو من دون غريه، من حظي بالزواج بهذه األرملة، واإلقامة يف قرصها العظيم الذي شّيده لها زوجها القتيل 

)صالح بك( بخط الكبش)37). وتعني اإلقامة هنا يف "البيت"، أّنها كانت بمنزلة تجسيد مادي لعملية انتقال السلطة واكتساب الرشعية والنفوذ. ويف 

هذا السياق يمكن أن نفهم أّن زواج مراد بك بالست نفيسة كان بمنزلة نقلة نوعية أكرث أهمية يف مسريته السياسية؛ فقد جعلته يتسّلق رسيًعا إىل 

املرتبة األوىل يف سلك الهرياركية اململوكية)38).

إّن دراسة ماري آن فاي Mary Ann Fay، املتخّصصة يف دراسة حجج أوقاف النساء اململوكيات، تربز هذه الحقيقة؛ فأهمية النساء لم تكن 

فقط يف أّنهن يحّققن االستمرارية والبقاء، ولكن يعطني الرشعية للنظام اململويك؛ فلم يكن كافًيا أن يرث الرجل أو يستويل عىل أمالك سّيده ومنصبه، 

ولكنه يبدو أّنه كان أيًضا بحاجة إىل أرملة السّيد ليك يضفي الرشعية عىل ترصفاته. وهكذا فإّن النساء واألزواج لم يكونوا وسائل لنقل امللكية فحسب، 

وإنما القّوة أيًضا، ولهذه األسباب ترى ماري آن فاي أّنه "علينا أاّل نعّد النساء غري ذوات تأثري، أو بعيدات عن إعادة انتاج النظام اململويك")39).

32 كان مراد كاشًفا يف منزل محمد بك أبو الذهب، وقد رّقاه سّيده إىل رتبة البكوية قبيل فرتة محاربة عيل بك الكبري. انظر: ال ديكاد ايجيبسيني، صحف بونابرت يف مرص 1798 - 1801، 
صالح البستاين )مرتجم( )القاهرة: دار العرب للبستاين، 1971(، ص 317.

33 عيل مبارك، الخطط التوفيقية ملدينة اإلسكندرية )القاهرة: مطبعة بوالق، 1889(، ص 29؛ محمود الرشقاوى، مرص يف القرن الثامن عرش، دراسات يف تاريخ الجربيت، 
سلسلة ذاكرة الكتابة، اإلصدار رقم 123 )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2010(، ص 73.

34 Thomas walsh, Journal of the late campaign in Egypt (London: T. Cadell and W. Davies, 1803), p. 163;

إسماعيل الخشاب، أخبار أهل القرن الثاين عرش، عبد العزيز جمال الدين وعماد أبو غازي)محقق( ) القاهرة: العريب للنرش والتوزيع، 1990(، ص 48، وأضاف إسماعيل الخشاب أّن 
ل بموته. سبب املوت كان بفعل مؤامرة حيكت من خالل دّس جانب من السم يف املرهم الذي عمل له دواء لجرحه ما عجَّ

35 عىل سبيل املثال: حني مات جوهر أغا دار السعادة يف طاعون 1205 ه/ 1791 م، قام األمري قائد أغا بإجبار رسيته عىل الزواج به، واالستيالء عىل داره وأمالكه، وكان ذلك سبًبا يف 
ثرائه وتمّكنه من رشاء الكثري من املماليك والجند، وبعدها "تاقت نفسه لإلمارة وتشوف إىل الصنجقية" عىل حد قول الجربيت، انظر: عجائب اآلثار، ج 1، ص 279.

36 املرجع نفسه، ج 3، ص 270.

37 املرجع نفسه.

38 Jean – Joël Brégeon, L'Égypte française au jour le jour 1798 – 1801 (Paris: Perrin 1991), p. 135.

39 Mary Ann Fay, "The ties that bound: women and households in eighteenth- century Egypt", in Amira El Azhary Sonbol (ed.) Women, the Family and Divorce 
Laws in Islamic History (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996), p.172.
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وإًذا، فإّنه بقدر ما أّدى زواج مراد بك من نفيسة إىل جعل بيت عيل بك الكبري "مفتوًحا" )عىل الطريقة اململوكية(، أضفت عليه هذه الزيجة 

الرشعية والنفوذ؛ وقد أشار الجربيت بالفعل إىل قيامه، بعد زواجه بنفيسة، بضّم بعض أمراء عيل بك الكبري)40) الذين أهملهم محمد بك أبو الذهب 

وجعل أكرثهم "بطااًل")41)، وعىل كل حال كانت هذه هي إسرتاتيجية مراد بك، فقد اعتاد ضّم أمراء من مات أساتذتهم، لكنه كان ناجًحا يف جذبهم 

نته هذه الوسيلة من تكوين  إليه؛ فقد كان يعامل الجميع معاملة سواء، ويسعى يف تقليدهم املناصب والواليات ويغدق عليهم جميًعا األموال)42)؛ ومكَّ

عصبة قوية بصورة رسيعة، دّعمت نفوذه السيايس. وعالوًة عىل ذلك كانت وفاة أستاذه محمد بك أيب الذهب ببالد الشام )1189 هـ/ 1775(، بعد 

عامني من زواجه بنفيسة، العامل الثاين القوي الذي مّهد له الطريق لقيادة املماليك؛ فقد ضّم عدًدا كبريًا من مماليك أستاذه، واستوىل عىل أمواله 

وخزائنه)43)، واقتسم السلطة مع نظريه إبراهيم بك الكبري الذي تزّوج هو بدوره من زليخة خاتون زوجة أستاذهما محمد بك أيب الذهب.

واضح  وبشكل  كذلك  منه  أفادت  قد  نفيسة  أّن  ُيالحظ  فإّنه  املماليك،  عند  املعتاد  امليكانيزم  لهذا  الخاّصة  الطبيعة  عن  النظر  وبرصف 

يصون  وأن  األرملة،  الزوجة  وضعية  عىل  بالحفاظ  االلتزام   - املّتبعة  لألصول  وفًقا  عليه –  يتعنّي  سيده(  بيت  )فاتح  الجديد  فالوريث  وملموس؛ 

مقامها، ويحفظ لها ثروتها وأمالكها من املصادرة؛ إذ من املعروف أّن كل من كان يحاول تجاوز هذه الحدود، كان يلقى استهجاًنا من الوسط 

الجرجاوي  بك  عثمان  األمري  وتعطينا حادثة  السيايس؛  مركزه  إنهاء  عىل  الجميع  تكاتف  حّد  إىل  ليصل  األمر  إّن  كّله، حّتى  اململويك  االجتماعي 

مثااًل واضًحا عىل ذلك؛ فنجده يفقد أعىل منصب يمكن أن يصل إليه أمري مملويك، وهو "منصب شيخ البلد"؛ وكان ذلك بسبب تعّديه عىل بعض 

أن  لكنه رفض، فكان  الشائن،  الترصف  بالعدول عن هذا  إقناعه  فعاتبوه وحاولوا  األمراء،  لكبار  اشتكته  التي  البارودي"  "بنت  متعّلقات زوجته 

تحّزبوا عليه وأطاحوا به من "شياخة البلد"، واستبدلوه بغريه. وبقدر ما كان لهذه الحادثة دوّيها وأثرها، دّللت عىل استثنائيتها، وقد يدّعم ذلك 

ما أّكده دي شابرول De Chabrol – أحد علماء الحملة – "يظل اململوك الذي تزّوج أرملة سّيده البك محتفًظا لها بأكرب قدر من التقدير والرعاية، 

مهما كانت املكانة التي سيصل إليها يف ما بعد")44).

وتبنّي سرية مراد بك مع الست نفيسة، عىل مدار أكرث من ربع قرن )1773 - 1801(، أّنه احرتمها وقّدرها وعمل عىل توسعة حالها وجعلها 

يف مقّدمة أثرياء الحريم اململويك؛ حّتى لقد اشتهرت باسمه هو، ال باسم سّيدها األّول عيل بك الكبري، فُعرفت يف املصادر التاريخية بـ "نفيسة 

27 عاًما(، مقارنًة بالفرتة القصرية نسبًيا التي عاشتها يف كنف عيل بك الكبري،  املرادية". وقد ُيفرّس ذلك بطول فرتة زواجها من مراد بك )حواىل 

ل من وضعّيتها القانونية؛ فقد رفعها من مجّرد "محظّية مفّضلة"  وإن كنا نميل إىل تدعيم هذا التفسري بسبب آخر، وهو أّن مراد بك هو َمْن عدَّ

فإّن  ككل،  اململويك  الوسط  ويف  الكبري،  بك  عيل  بيت  يف  األثرية  وضعيتها  لها  كانت  نفيسة  أّن  من  الرغم  فعىل  الرشعية"؛  "الزوجة  مقام  إىل 

أنها كانت  لم تنجب منه طفاًل، كما  أنها  باستمرار جزًءا من تركة سّيدها األّول، وخاّصة  - الرشعية بوصفها محظّية يجعلها  القانونية  وضعيتها 

عاقًرا، فليس من سبيل أمامها إًذا، لتغيري وضعّيتها القانونية سوى بتحّولها إىل زوجة رشعية حّتى تكتسب صفة "الحرة" التي ال يمكن أن ُتَورث 

أو ُتطرح للبيع)45). ومن هنا مثَّل اقرتانها بمراد بك نقلًة نوعّيًة يف حياتها االجتماعية، وهذا ما يجعلنا نفرتض بأّن اقرتان اسمها بـ "املرادية" كان 

تمييًزا للمرحلة الجديدة من حياتها.

وإطار  والء  داللَة  حزبه،  باألحرى  أو  وبيته  بك  مراد  إىل  االنتسابية  كنيتهم  يحفظون  ظّلوا  األمراء  البكوات  من  القادة  كبار  أّن  واملعروف 

املرادية"  و"املماليك  الذهب(  أيب  بك  محمد  إىل  )نسبة  املحمدية"  بـ "املماليك  عرفوا  من  عينها  الفرتة  تلك  يف  ظهر  لذلك  الشخيص؛  للتعريف 

)نسبة إىل مراد بك(. وهكذا، فإّن االسم يتحّول يف هذا السياق، إىل كنية انتساب ذات صبغة سياسية واجتماعية؛ ومن ثّم يمكن افرتاض أّن 

40 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 271.

41 املرجع نفسه، ج 1، ص 652.

42 املرجع نفسه، ج 3، ص 271.

43 إسماعيل الخشاب، خالصة ما يراد من أخبار األمري مراد، حمزه عبد العزيز بدر ودانيال كريسليوس )محقق، ومعلق( )القاهرة: العريب للنرش والتوزيع، 1992(.

44 ج. دي شابرول، دراسة يف عادات وتقاليد سكان مرص املحدثني: وصف مرص، ط 2، مج 1 )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1989(، ص 112.

45 Merfat Hatem, "The Politics of sexuality and gender in segregated patriarchal systems: the case of eighteenth-century Egypt," Feminist studies, vol. 12, no. 2 
(summer 1986), pp. 250-274, 257.
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لقب "الست نفيسة املرادية" تجاوز املعنى االجتماعي بصفتها زوجًة إىل االنتساب كذلك إىل البيت السيايس الذي حاز نصيًبا واسًعا من السلطة 

يف مرص ملدة طويلة، بلغت قرابة ربع القرن)46).

وعىل ما كان بينهما من فروق يف الطباع الشخصية )اّتزان نفيسة وهيبتها، مقابل تهّور مراد وتقّلب مزاجه الشخيص وفًقا لشهادة املعارصين 

له( إاّل أّن توافًقا بينهما يف وجهة النظر السياسية كان واضًحا، وخاصًة حول مسألة جدوى استمرار االرتباط بالسلطنة العثمانية، وهو الدرس الذي 

تعّلمت مبادئه األوىل من خالل تجربة سّيدها عيل بك الكبري.

وال شّك أّن ثقل شخصيتها ومواهبها السياسية، جعلت أرباب السلطة يقصدونها دون غريها من بني حريم مراد بك )كالست أم أيوب، والست 

فاطمة( الاليت عشن يف الظّل، ولم تذكرهن املصادر سوى يف لحظات استثنائية، إذ ارتضني البقاء خلف أسوار الحريم. وكان علو مكانة الست نفيسة 

لدى مراد، قد جعلته ال يرفض لها طلًبا أو شفاعًة أو تدّخاًل يف وساطة، وذلك عىل مدار حياتها معه، وهذا ما جعلها تؤّدي باستمرار دور الوسيط بني 

السلطة اململوكية واملجتمع. والحقيقة أّن ذلك بقدر ما يبنّي مدى احرتام مراد بك لها وتقديره، أظهر مدى ثقتها يف نفسها، ووعيها بإمكانية استغالل 

مكانتها يف صناعة دور حقيقى، ُيشبع رغبتها يف إثبات ذاتيتها، خارج طوق الحياة املادية التي غاصت فيها معظم سّيدات القصور اململوكية من أمريات 

أو إماء أو جوار عىل حّد سواء. ولن يتغرّي هذا الخط املنهجي حّتى يف اللحظات العصيبة التي مرت بها تحت االحتالل الفرنيس، ما سيبنّي إىل أي حّد 

كان ذلك السلوك دلياًل عىل درجة ملحوظة من االندماج يف الوسط االجتماعي املحيط بها أو الحاضن لها.

نفيسة وخيارا املواجهة والهروب

كان وصول بونابرت بحملته عىل مرص عام 1798 م، قد جعل الست نفيسة عىل محك اختبار إرادتها بني الّلحاق بزوجها مراد بك املتوّجه للصعيد 

أو اتخاذها قرار البقاء بقرصها يف مواجهة املحتّل، وانتظار ما قد يحّل بها من عقاب مع زمرة نساء املماليك مّمن لم يسعفهن القدر عىل الفرار والّلحاق 

بأزواجهن؛ ذلك أّن بونابرت كان قد توّعد املماليك، قبل دخوله القاهرة بالهالك والثبور، وبزوال دولتهم واالستيالء عىل بيوتهم، وإقصائهم عن 

السلطة وتجريدهم من الرثوة والنفوذ)47). وغداة دخوله القاهرة أصدر منشوره)48) الشهري الذي وّجهه ألهايل القاهرة ليطمئنهم عىل عائالتهم وبيوتهم 

وممتلكاتهم، مرّكزًا االنتباه عىل أّنه "إّنما أىت لتدمري جنس املماليك"Je suis venu pour détruire la race des Mameluks ، ومن املؤّكد أّن الست 

نفيسة قرأت نّص الرتجمة العربية للمنشور؛ إذ تّم تعليقه عىل جدران الحارات ومداخل الشوارع الرئيسة؛ فجاءت الرتجمة باملعنى ذاته تفصياًل "إّننا 

ما حرضنا إاّل بقصد إزالة املماليك]...[ ونحن يف طلبهم حّتى لم يبق أحد منهم بالقطر املرصي")49).

ومن املؤّكد أّن وقع مثل هذا التهديد عىل الطبقة اململوكية كان شديًدا ومربًكا، وخاّصة مع التحرّك الفرنيس الرسيع إىل مصادرة قصور البكوات 

حّتى قبل دخولهم القاهرة؛ فقد نقل الجربيت خرب استيالء الفرنسيني عىل قرصين لزوج الست نفيسة )مراد بك(، األّول منهما، وهو القرص الرئيس ملراد 

بك، كان واقًعا عىل الضفة اليرسى للنيل بالجيزة)50) حّوله بونابرت يف الحال إىل ثكنة عسكرية لسالح املشاة)51) والقرص الثاين كان واقًعا عىل رصيف 

الخشاب، سكن به القنصل الفرنيس ماجللون)52). وعقب احتالل القاهرة مبارشة نزل بونابرت نفسه يف قرص األلفي بك باألزبكية)53)، أي بالحي نفسه 

46 لعله من الطريف ومما له يف الوقت نفسه داللة عىل التصور السائد يف الذهنية املرصية آنذاك بخصوص عملية االنتساب للسيد املتنّفذ، ما كتبه بونابرت نفسه يف مذكراته: "األفكار يف 
الرشق والغرب مختلفة إىل أقص درجة، وقد تعنّي أن نستغرق وقًتا طوياًل إلفهام املرصيني أّن كّل الجيش )الفرنيس(، ليس مكّوًنا من العبيد املنتسبني للسلطان الكبري)بونابرت(! انظر:

Bonaparte, p. 153.

47 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 5 - 6.

48 Bonaparte, p. 116; Correspondance de Napoléon I er, publiée par ordre de l’empéreur Napoléon III (Paris: H. Plon, J. Dumaine, 1858 – 70), p. 341.

49 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 14.

50 عبد الرحمن الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس بمرص )محرم 1213 - رجب 1213 / يونيه إىل ديسمرب 1798(، موريه )محقق ونارش ومرتجم( )ليدن: بريل، 1975(، ص 27 ·

51 C. de la Jonquière, l’expédition d’Égypte, 1798-1801, Vol. II (Paris, Éditions historiques Teissèdre, 1899-1907), p. 298. 

52 الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 30.

53 Bonaparte, p. 117.
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الذي تقطنه الست نفيسة. وبعدها تواىل دون توّقف استيالء الفرنسيني عىل سائر القصور التي اعتربوها من "األمالك العاّمة" وصار يطلق عليها 

"بيوت املشيخة" الفرنساوية)54).

وكانت الست نفيسة وسائر الحريم اململويك، مثل كل األهايل، يتابعن عن كثب تداعيات الحوادث الرسيعة لالحتالل. بيد أّن الست نفيسة 

كانت قد قّررت منذ البداية أاّل تغادر بيتها، تماًما كما فعلت من قبل، إّبان حملة حسن باشا قبطان )1786 - 1787(، حينما آثرت البقاء بقرصها فيما 

اتخذ زوجها مراد بك طريقه املعتاد إىل الصعيد الذي غاب به قرابة أربعة أعوام متتالية! وإذا أضفنا إىل ذلك أّن نفيسة لم تغادر القاهرة قّط طوال 

حياتها، منذ نزلت بها وحّتى رحيلها، بما يف ذلك الفرتات املتقّطعة التي كان سّيدها األّول عيل بك الكبري يخوض فيها سلسلة حروبه املختلفة داخل 

مرص وخارجها بالحجاز وسورية، فإّن هذا يعطينا انطباًعا عن مدى صالبة هذه املرأة وقوة إرادتها وثقتها يف نفسها، حّتى إنها لم تغادر القاهرة، خالًفا 

لسيدات أخريات من حريم البكوات. ومما يدّعم ذلك أّن حريم مراد بك األخريات، كّن قد فررن لحظة دخول الجيش الفرنيس القاهرة؛ فالست 

فاطمة )الزوجة األوىل ملراد بك( فّرت عىل سبيل املثال إىل غزة بفلسطني، وظلت بها طوال فرتة االحتالل)55).

فما الذي حمل الست نفيسة عىل خوض تجربة ال تعرف مداها وما تحمله األقدار لها من مواجهات صعبة ولحظات عصيبة، وخاّصة أنها 

زوجة الزعيم اململويك الذي خاض الحرب ضد جيش بونابرت، وُهِزَم لتّوه يف معركة األهرام )إمبابة(، ما قد يرتّتب عليه ما هو أسوأ بالنسبة إىل خاصته 

الطبيعة  إىل  إضافة  والعادات،  والثقافة  والجنس  واللغة  العقيدة  الرشقي يف كل ىشء:  للمجتمع  مغاير  املحتّل  العدو  أّن  ننىس  بيته، كما ال  وحريم 

اإلمربيالية للحملة وهي بصدد مجتمع تعّرض للهزيمة واالنكسار...إلخ؟ وإًذا فاألمر لم يكن يخلو من مخاطرة، قد تحمل إليها ما ال يمكن توّقعه.

واملؤّكد أّن القرار بالبقاء،عىل الرغم من أّن منشور بونابرت املنذر بسحق البكوات ونزع أمالكهم، لم يكن سهاًل عىل اإلطالق؛ فإّن القاهرة 

من أقصاها إىل أقصاها كانت يف أمر مريج، والجميع لم يصّدقوا ما كان يحدث، وتحرّكت عزائمهم ملغادرة البالد، ولم يمنع البعض منهم سوى 

من أعجزه تحّمل كلفة الهروب وفراق الوطن؛ فيما أقام بمرص- والقول لجربىت "كل مخاطر بنفسه، ال يقدر عىل الحركة، ممتثاًل للقضاء، متوّقًعا 

للمكروه، وذلك لعدم قدرته وقّلة ذات يده، وما ينفقه عىل حمل عياله وأطفاله ويرصفه عليهم يف الغربة، فاستسلم للمقدور، ولله عاقبة األمور")56). 

وتكتمل الصورة الدرامية للحدث مع عدسة الجربيت التي رصدت ردات الفعل التلقائية للنساء العاكسة لصدمة اللحظات األوىل لالحتالل "النساء 

يرصخن بأعىل أصواتهن من البيوت ]...[ وشاع يف الناس أّن اإلفرنج يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء ]...[ وخرج أكرثهم ماشًيا أو حاماًل متاعه 

عىل رأسه وزوجته حاملًة طفلها، ومن قدر عىل مركوب أركب زوجته أو ابنته، ومىش هو عىل أقدامه، وخرج غالب النساء ماشيات حارسات، وأطفالهن 

عىل أكتافهن يبكني يف ظلمة الليل")57).

ولم تكن سّيدات القصور اململوكية بعيدات عن هذا املشهد الدرامي، ففي مذّكرات نابوليون بونابرت نجده يشري إىل "أّن نساء املماليك كّن 

يف حالة خوف وذعر عند مجيئنا")58) وعدد كبري من البكوات )ويف مقدمتهم إبراهيم بك الكبري( بل وعدد من كبار شيوخ األزهر اصطحبوا معهم 

خاص  نداء  إصدار  إىل  اضطّرت  لقد  حّتى  الفرنسية  للقيادة  مزعجة  وفرارهن  النساء  هروب  ظاهرة  وبدت  عليهن)59).  االعتداء  من  خوًفا  حريمهم؛ 

لـ "نساء األمراء" باألمان، وبعودتهن إىل بيوتهن، وأن يقرن بها آمنات مستقّرات)60).

54 إسماعيل الخشاب، التاريخ املسلسل يف أحداث الزمان ووقايع الديوان )1801-1800(، محمد عفيفى وأندريه ريمون )محقق(، املجلد 39، محرض الديوان الرابع )القاهرة: 
املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية، 2003(، ص 17. ومما هو جدير بالنظر اإلشارة للجرنال املسؤول عن البيوت املصادرة بـ "الجنالر املوكل بالبيوت".

55 ورد ذكرها يف يوميات الجربيت حينما أشار إيل إرسالها للشيخ البكري تطلب منه دعًما مالًيا وخطاب أمان من الفرنسيني حّتى تغادر غزة وتعاود بيتها بالقاهرة، وعىل الرغم من استجابة 
الشيخ البكري ونجاح مساعيه لدى الجانب الفرنيس ف املوافقة عىل حضورها مع من يف صحبتها، إال أنها بقيت بغزة لحني جالء االحتالل واستقرار األوضاع، ويعّقب الجربيت بقوله: "كان 

ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة وبعض االحتياجات". وهنا بدت املفارقة الشخصية واضحًة جلّية بني الست نفيسة والست فاطمة. انظر الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 70.

56 املرجع نفسه، ج 3، ص 12.

57 املرجع نفسه، ج 3، ص 12، 13.

58 Bonaparte, p. 117.

59 الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 23، 24، 32، 35.

60 املرجع نفسه، ص 32.
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وإًذا، فإّن وقع صدمة االحتالل عىل الوسط النسايئ اململويك كان متبايًنا، فالبعض غادرن القاهرة متوّجهات إىل الشام أو الصعيد، والبعض 

ُيحيلنا  الخصوص،  وجه  عىل  واململويك  ككّل،  الرشقي  املجتمع  ذهنية  يف  سائًدا  كان  تصّور  وثّمة  البقاء.  قّررن  وجواريها  نفيسة  الست  مثل  اآلخر 

عليه نابوليون بونابرت يف مذكراته وهو بصدد املقاربة بني النظام العبودي يف الغرب والرشق؛ فبنيَّ أّن وضعية املرأة اململوكية يف ظّل النظام األبوي 

الرشقي كانت مقّدسًة ومحرتمًة sacrée et respectée وأّن هذا املبدأ األخالقي كان يزداد أهمية زمن الحروب والرصاعات؛ ألّن الحرب للرجال. 

إىل  االنتباه  لفت  ثّم  بيوتهن.  عىل  املحافظة  من  والخصيان  الجواري  من  واتباعهن  اململوكيات  السيدات  تمّكنت  كيف  بونابرت  لنا  حّلل  هنا  ومن 

املؤّمنة لحياتهن والتدبريات  الظروف  توافر  له  تراءى  بعد أن  إاّل  نفيسة،  الست  لم يرتك حريمه، وخاصًة  للصعيد،  نفسه، قبل رحيله  أّن مراد بك 

Des dispositions pacifiques )61) ؛ و يدّل هذا عىل أّن الحريم اململويك، مهما تعّقدت الظروف السياسية، كّن يظللن خارج دائرة الرصاع العسكري، 

بعيدات عن استخدامهن ورقة ضغط يف املساومات السياسية، وهو ما تلّخصه املقولة الشهرية للبكوات املماليك "الرجال للرجال")62).

والحقيقة أّن الجيش الفرنيس تحرّى مراعاة هذه القاعدة، وكان بونابرت حذرًا من املساس بحرمة النساء املسلمات بصفة عامة؛ يك ال يصطدم 

باملجتمع وحّتى ال تّتسع دائرة العداء الداخيل للجيش. وكان هذا يف مقدمة األسباب التي جعلته يلجأ إىل الست نفيسة نفسها، لإلفادة من مكانتها بصفتها 

وسيًطا اجتماعًيا مؤّثرًا يف الوسط النسايئ األرستقراطي، فيمكنه من خاللها تهدئة حريم البكوات، وتذليل أمر عودتهن لبيوتهن وأن تتوىّل أمر تمثيلهن 

أمام إدارة الجيش. وأشار يف مذكراته إىل أّنه وقع اختياره عىل الست نفيسة بعينها؛ ألّنها "امرأة مهّمة، تتمّتع بني األهايل داخل املدينة بحظوة واعتبار 

كبريين")63).

ويف خط متواز مع فكرة "الوسيط املؤّثر"، والتي اتخذها بونابرت مبدًءا أساسًيا يف تعامله مع املجتمع املحتّل، كان يتحّرى إظهار احرتام الجيش 

للنساء ولعادات املجتمع الرشقي وتقاليده، وذلك بالنظر إىل حساسية هذه املسألة. وحني كانت الظروف تؤّدي إىل وقوع بعض نساء العرب يف األرس 

خالل بعض املعارك القتالية املتفّرقة، كان يسند أمرهّن إىل ضابط مسلم، ُيدعى "ذو الفقار أغا" الذي عمل مندوًبا تركًيا بديوان القاهرة؛ فنجده يف 

إحدى رسائله إليه يشّدد عليه "بأن يضع الحريم يف بيت يؤّمن حراستهن، ويمددهن باالحتياجات الرضورية]...[ وأن يوّفر لهن أعىل درجات الرعاية، 

وبالقدر نفسه ألطفالهن")64)، وحّتى يف حاالت االشتباه يف قيام بعض الجواري )املحظيات( بإخفاء مماليك أو أسلحة، كان يتّم نقل الجارية إىل بيت 

أحد أعيان املشايخ الكبار؛ كيما يتّم التحقيق معها بعيًدا عن أّي حساسية تثريها مسألة احتجاز امرأة مسلمة)65).

ولم تقع سوى استثناءات قليلة لهذه القاعدة؛ جاءت يف الحقيقة نتيجة عاملني مختلفني: األّول، أّن قصور األمراء البكوات الفاّرين أو الذين 

قتلوا يف معركة إمبابة، حني تعّرضت للّنهب واملصادرة، تّم التعامل مع الجواري كتعاملهم مع األمتعة، ويرد عند الجربيت نّص واضح بذلك، إذ يقول: 

"أخذوا البيت بما فيه من فرش ومتاع وجوار وغري ذلك")66). والعامل الثاين، جاء عىل أثر فشل ثورة القاهرة الثانية )آذار/ مارس 1800( إذ تّم أرس 

بعض ما استحسنوه من الجواري الحسناوات الاليت اندمجن مع الجرناالت الفرنسيني، ورضني بمعارشتهن، بل ثّمة من أقبلن من خارج املأسورات 

عىل ضباط الجيش الفرنيس)67)، وكان من بينهن جاريتان للست نفيسة نفسها، واحدة صاحبت القائد العام كليبري، والثانية اهتم بها الجرنال دوجا 

Dugua)68). بيد أّن مثل تلك الحوادث ظّلت محدودة واستثنائية، إذ يمكن القول إّن النساء بصفة عامة تمّتعن بدرجة ملحوظة من االستقرار النسبي 

61 Bonaparte, p.118, 153 – 154.

62 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 387.

63 Bonaparte, p. 117.

64 "Bonaparte à Zoulfiqar, Commissaire turc prés le Divan, no. 3896 (24 Janvier 1799)",  in Corespondance de Napoleon 1er,Vol. V, p. 276.

65 Vincennes , B 6 21: Poussielgue à Dugua, le 3 floréal an VII (22 avril 1799), Dugua à al Bakri, le 3 floréal an VII (22 avril 1799).

66 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 17، 18.

67 املرجع نفسه، ج 3، ص 263. ويشري الجرنال اإلنكليزى أندرسون إىل أّن الفرنسيني قاموا ببيع هؤالء الجواري بيع الرقيق باألسواق قبيل جالئهم عن مرص، انظر:
Anderson, A, A Journal of the forces which sailed from the Downs in April 1800 , on a secret expedition under the command of Picot (London, 1802), p. 337.

68 "Vincennes, B 6 42: Fourier à Kléber, le 23 ventôse an VIII (14 mars 1800)", in M.François Rousseau, Kléber et Menou en Égypte depuis le départ de 
Bonaparte (août 1799 – septembre 1801) (Paris: A. Picard, 1900), p. 252.
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دراســات
التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث: 

نفيسة خاتون "املرادية" منوذًجا

اآلمن؛ وليس أدّل عىل ذلك من أّن بعض حريم املماليك آثرن العودة للقاهرة، فيما بقى أزواجهن البكوات والكشاف بالصعيد، وخاّصة بعد توقيع 

معاهدة السالم والتحالف)69).

ويمكن أن نضيف إىل ما سبق أّنه من املحتمل أّن الست نفيسة راهنت عىل رصيد عالقتها القديمة )والجيدة( مع الفرنسيني، قبل مجيء الحملة 

ببضع سنوات؛ فقد كانت عىل صلة وطيدة مع زوجة القنصل الفرنيس ماجللون Magallon؛ فحني اضطربت العالقة مع التّجار الفرنسيني، وتعّددت 

اإلهانات لهم، وتعّرضوا للكثري من االبتزازات التي تسّببت يف تصفية العديد من البيوت التجارية الفرنسية)70)، سعت نفيسة إىل التدخل يف تخفيف تلك 

املمارسات الشاذة، وخاّصة أّن جمارك بوالق ودمياط ورشيد واإلسكندرية كانت واقعة يف التزام زوجها مراد بك)71). وهو ما جعل تدّخلها حاسًما يف هذا 

الّصدد؛ إذ تّم بالفعل إبرام معاهدة تجارية ضمنت للقنصل الفرنيس والرعايا الفرنسيني مزايا وامتيازات تفوق ما طرحه البكوات من قبل للجاليات األجنبية 

األخرى، وهو ما اعترب نرًصا كبريًا يف ذلك الوقت)72). وتقديرًا من الجانب الفرنيس ملوقفها قّدم لها ماجللون هديًة قّيمة )عبارة عن ساعة ثمينة مرّصعة 

مت لها، باسم "الجمهورية الفرنسية")73). وترينا وثيقة فرنسية أّن القنصل العام ماجللون نفسه، هو من طلب حماية الست نفيسة، وتأمني  بالجواهر( ُقِدّ

قرصها عقب دخول الجيش الفرنيس إىل القاهرة)74). لقد بدا القنصل الفرنيس حافًظا لجميل صنعها عىل مدار سنوات طوال، سبقت وصول حملة جيش 

الرشق.

نفيسة وحمية الحريم

جدَّ بونابرت يف تمشيط بيوت األمراء الفاّرين ومصادرتها، يف سباق مع العامة والجعيدية الذين داهموا عدًدا من القصور اململوكية؛ كان من 

بينها قصور تخّص مراد بك وإبراهيم بك وعدد آخر من قصور البكوات. وكانت املشكلة بالنسبة إىل الجيش الفرنيس أّن بعض تلك القصور لم يرحل 

عنها الحريم اململويك، أمثال الست نفيسة وغريها من نساء البكوات الحرائر، ما تعّذر معه مصادرة الجيش لتلك البيوت)75). وهنا تّمت االستفادة من 

مها عىل حريم البكوات؛ فقد جاء هذا  رضيبة استثنائية كانت تعرف بـ "مال املصالحة"، كان حسن باشا قبطان )1200 هـ/ 1785 - 1786( هو من عمَّ

القبطان لتحطيم القّوة اململوكية وترشيدها، واستعادة النفوذ العثماين يف مرص، وفيما صادر تعلقات البكوات والتزاماتهم، طالب حريمهم من نساء 

املماليك باملصالحة عن أنفسهن وأمالكهن، وإاّل طرحهن للبيع يف سوق الجالبة! وكاد يفعل بهم هذه الفعلة املشينة لوال اعرتاض العلماء استناًدا إىل 

عدم رشعية بيع الحرائر وأمهات األوالد)76).

ويبدو أن معرفة بونابرت للظروف املعّقدة التي ُفِرضت فيها هذه الرضيبة االستثنائية، قد جاءته من خالل القنصل الفرنيس ماجللون الذي كان 

مراقًبا لهذه الحوادث؛ فقد كّلفه بونابرت بمهّمة جمع مقّرراتها املالية من حريم البكوات بعد تسجيل أسمائهن ومحّل إقامتهن وجرد ممتلكاتهن، 

وقد أعاد الفرنسيون الجاريتني إىل الست نفيسة عقب وفاة زوجها مراد بك، وخاصة مع قرب رحيل الجيش الفرنيس، وناشدها الجرنال فورييه Fourier أن تعفو عنهما، وإذا كانت 
الست نفيسة قد عفت عنهما، فإّنها أعربت للجرنال الفرنيس عن استنكارها لهذا السلوك، وأظهرت استياءها التام؛ ألّنه فعل شائن مناف للقيم والعادات، كما عابت عىل الجاريتني 

تغيري سادتهما بهذه الطريقة الفجة.

69 عىل سبيل املثال عاد إىل القاهرة "حريم قاسم كاشف، وحريم محمد كاشف"، وطلب مراد بك التوصية من الجانب الفرنيس عىل تأمني رحلة عودتهن إىل القاهرة، انظر: مراسالت 
األمري مراد بك، )أرشيف املكتبة املركزية جامعة القاهرة، مجموعة وثائق الحملة الفرنسية، مراد بك إىل الجرنال دونزيلوه، رسالة رقم )51(، بتاريخ 20 محرم 1215/13 يونيو 1800(.

70 أندريه ريمون، الحرفيون والتجار بالقاهرة يف القرن الثامن عرش، ج 1 )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 1974(، ص 351.

71 املرجع نفسه، ج 2، ص 1039.

72 محمد أنيس، انجلرتا وطريق السويس يف القرن الثامن عرش، عبد الوهاب بكر )مرتجم( )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2009(، ص 79 - 80.

73 Brégeon, p. 136.

74 Mengin, Vol. II , p. 63; "Sur la demande du Consul général Magallon concernant Sytti – Nefisehˮ, in C. de la Jonquière, l’expédition d’Égypte, Vol. II , note. 
(3) (Paris, 1899-1907), p. 288.

75 يالحظ أّن بيوت البكوات التي صودرت بالكامل، هي تلك التي لم يكن بها سيدة مملوكية حّرة، وروعيت هذه املسألة بعناية حّتى ال يصطدم الفرنسيون بالرشع أو شيوخ األزهر؛ 
ألّن الحرائر ال يمكن مصادرتهن ورّدهن إىل العبودية، ومن البيوت التي صودر كامل فرشها ومتاعها والجواري بيت يحيى كاشف. راجع: الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 30.

76 انظر تفاصيل هذه القضية يف مَؤلَّفي إسماعيل الخشاب املعارص لحوادث هذه الفرتة: خالصة ما يراد يف سرية األمري مراد، ص 34، 37؛ أخبار أهل القرن الثاين عرش، ص 
.56 - 53
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مقابل اإلعالن عن توفري الحماية لهّن وتجنيبهن أعمال املصادرة)77). وقد وجد بونابرت يف هذا األمر مصدرًا يمكن أن يدّر الكثري عىل خزانة الجيش 

الفارغة، وهذا يفرّس رّس اهتمامه، عقب دخوله القاهرة مبارشة، بتشكيل لجنة رسيعة مختّصة بهذا األمر )3 آب/ أغسطس 1798()78).

بونابرت  أصدره  املصالحة،  بمال  تعّلق  أمر  فأّول  للجنة؛  إنشائه  قرار  قبل  حّتى  بونابرت،  العام  القائد  ذهنية  يف  حارضًة  نفيسة  الست  وكانت 

1 آب/ أغسطس 1798(، اختّص به ممتلكات الست نفيسة وحدها؛ فتّم حرص كل محتويات قرصها الكبري باألزبكية من أمتعة وعبيد وجوار  )يف 

وخصيان، وتقّرر أاّل يتّم االعرتاف بملكيتها الكاملة En pleine propriété لكل ذلك إاّل بعد أن تدفع لخزانة الجيش 600 ألف فرنك!، ونظرًا لفداحة 

املبلغ تّقرر أن يتّم توزيع سداده عىل أقساط )5000 يف كل يوم(، كما اشتمل األمر عىل تهديد رصيح، بأّنه يف حال تقاعسها عن الدفع، تصري أمالكها 

من العبيد والجواري واألمتعة الخاّصة بها وبالنساء التابعات لها "ملكية عامة" للجمهور الفرنيسpropriétés nationales des ومن ثّم يتّم مصادرتها، 

وال يرتك لها سوى أثاث قرصها الرضوري، مع اإلبقاء فقط عىل 6 من جواريها وعبيدها، يقومون عىل خدمتها وحسب)79).

ويف الحقيقة كان يتنازع بونابرت أمران بشأن الست نفيسة، أّولهما اإلفادة من مكانتها الكبرية بصفتها وسيًط مؤّثرًا يمكن أن يستعني بها – كما 

ذكرنا - يف تيسري كثري من األمور املتعّلقة بحريم الصفوة اململوكية؛ لذا أرسل إليها، ابن زوجته جوزيفني، املالزم بوهارنيه Beauharnais ليثني عليها 

حاماًل أمرًا باإلبقاء عىل ملكيتها لجميع قراها")80) وذلك إلغرائها عىل التعاون معهم يف هذا الّصدد، وتمّثل األمر الثاين يف كيفية جعلها نموذًجا تحتذيه 

نساء البكوات يف الخضوع ألمر اإللزام بدفع مبالغ املصالحة عىل أمالكهن بشكل أسايس ومتاع أزواجهن، إن أردن اإلبقاء عليها وعدم مصادرتها.

تعليمات  يف  بوضوح  ظهر  ما  وهو  يومية،  بصورة  شديدة  ضغوط  عليها  فُمورَِست  االستجابة؛  إىل  نفيسة  بالست  الدفع  امللّح  من  بات  وهكذا 

بونابرت، عرب أوامره اليومية املتتالية)81)، حّتى يتّم استيفاء تلك املبالغ املقّدرة عىل أمالكها وجواريها. وما إن استوفت ما عليها حّتى قّدم لها القنصل 

املماليك  من  و2  جارية،   56( وجواريها  قرصها  شملت  التي   les Sauvegardes"واألمان الحماية  "ضمانات  بـ  يعرف  ما  أوراق  ماجللون  الفرنيس 

الخصيان()82). وبعدها مبارشة زادت ضغوط الفرنسيني عىل حريم البكوات واملماليك)83)، وانطالًقا من مسئوليتها ذات الطابع األخالقى عن زوجات 

األمراء والكشاف املماليك - وذلك بالنظر إىل مكانتها الكبرية بينهن؛ إذ كّن يف السابق من جواريها - ألزمت نفسها باملبالغ التي فرضها بونابرت عليهن؛ 

200 ألف ريـال(. ومن املؤّكد أّن ذلك قد أرهقها مادًيا؛ إذ اضطرت إىل  فدفعت من مالها الخاص ومن غريه، ما قدره "120 ألف فرانسة )تعادل 

التنازل – يف سبيل ذلك - عن ُحِلّيها وبعض مجوهراتها الخاصة؛ الستيفاء تلك املبالغ املتتالية. ولعّلها أرادت بذلك إحراج الفرنسيني بأّن مطالبهم قد 

فاقت كل حّد، وأشار التاريخ العلمي والعسكري للحملة الفرنسية إىل أّن من بني ما قّدمته الست نفيسة الساعة املرّصعة بالجواهر، آنفة الذكر، املهداة 

لها من قبُل باسم "الجمهورية الفرنسية"؛ فكان تنازلها عن هذه الهدّية "بمنزلة احتجاٍج رشيٍف منها")84).

بيد أّن بونابرت تعامل مع املوقف بصورة عملية صارمة؛ فأصدر أمرًا بوضع تقييم بسعر معقول une éstimation raisonnable لتلك املجوهرات، 

يك يتّم احتسابها وخصمها مّما هو مقّرر عليها املساهمة به)85). وهكذا مىض بونابرت يف تعميم هذه الرضيبة عىل كل نساء املماليك، وبدا الوضع مخيًفا 

ومقلًقا لهن؛ وخاصًة مع تربير الفرنسيني لكل مداهمة لقرص من القصور أو بيت من بيوت املماليك، بأنهم يشّكون يف وجود أسلحة وصناديق بارود 

77 A.C.Thibaudeau, Histoire de la campagne d'Egypte, Vol. I (Paris: impr.de Mme Huzard , 1820 -28), p. 343.

.C.de la Jonquière, Vol. II , p. 289 78

79 "Ordre du jour par Bonaparte, le 1er août 1798", in C. de la Jonquière, l’expédition d’Egypte, Vol. II, p. 288.

80 Bonaparte, p. 117.

81 "Ordre du jour par Bonaparte, no. 3241", in Corespondance de Napoléon 1er, Vol. IV, p. 466.
.ويشري الجربيت إىل ذلك بقوله: "ووجهوا عليها الطلب وكذلك بقية النساء بالوسايط، فجمعوا شيئا كثريا"، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 32

82 "la demande du Consul général Magallon concernant Sytti – Nefiseh", in C. de la Jonquière, l’expédition, Vol. II, note. (3), p. 288.

83 الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 35.

84 Louis Reybaud et al.(eds.), Histoire Scientifique et Militaire de L'Expédition Française en Égypte, (Paris: Dénain ,1830 et 1836).

85 "Napoléon Bonaparte à Poussielgue, le 10 sept. 1798", in Corespondance de Napoléon 1er ,Vol. IV, p. 479.
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دراســات
التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث: 

نفيسة خاتون "املرادية" منوذًجا

وبنادق وطبنجات وغريها، واستناًدا إىل هذا الشك املزعوم، جرت عملية تفتيش ومصادرات واسعة ومرهقة)86). وبنيَّ الجربيت أنه منذ ذلك الحني 

"صار الديوان عبارة عن قطع الحرايم وعمل املصالحات!")87).

والحقيقة أّن التطّورات الالّحقة بَّينت إىل أي حّد انشغلت نفيسة بمسألة حماية حريم الصفوة اململوكية، وحرصها الدائم عىل تأمينهن ضّد أّي 

محاولة تستهدف اقتحام بيوتهن أو إزعاجهن، وفتحت أبواب قرصها لنساء البكوات اللوايت فّضلن اإلقامة عندها واالحتماء بها؛ فعىل سبيل املثال 

إْذ  حني أراد حاكم القاهرة ديبوى القبض عىل زوجة األمري عثمان بيك الجوخدار، أرسل املعينني إىل الست نفيسة يستأذنها يف طلب استدعائها؛ 

كانت ِمن بني َمن فّضلن مالزمة الست نفيسة. وتحت إلحاح الجنود اضطّرت الست نفيسة إىل االستعانة بشيوخ األزهر ملنعهم من ذلك، وملا أرّص 

الفرنسيون عىل طلبها للتحقيق معها يف أمر توّرطها يف اتصاالت مع البكوات املماليك، اضطّرت الست نفيسة أن ترسل عدًدا من جواريها يصطحبنها 

وبنت هذه الليلة معها لحمايتها ومؤانستها حّتى تّم اإلفراج عنها يف صباح اليوم التايل)88).

بيد أّن تدخلها بدا محسوًسا وبصورة فاعلة بعد أن دخل زوجها مراد بك يف معاهدة صلح وتحالف مع الجانب الفرنيس )1215 هـ/ 1800 م(، 

فصارت لها "شفاعة مقبولة"، ال ترّد لدى الفرنسيني)89). ونرصد عىل سبيل املثال يف وثائق محارض ديوان القاهرة تدّخلها ملصلحة "زوجة مصطفي 

جلبى السناري"، وُقِبلت وساطتها وتّم اإلفراج عن متعّلقاتها فيما بقيت متعّلقات الزوج )مصطفي جلبى السناري( تحت املصادرة، ولم يفرج له عنها 

إاّل بعد تدّخل متكّرر من جانب الشيوخ أعضاء الديوان الذين تعاىل صوتهم بالديوان "فلرتحموه وترحموا نساءه يرحمكم الله تعاىل")90).

ها الجربيت "من أعظم الدواهي" التي نزلت بالناس، لم ترتاجع نفيسة عن قضيتها االجتماعية،  ومع توايل الفرد والغرامات الثقيلة والتي عدَّ

مهما كّلفها األمر، فلم تلن لها قناة، ولم تفرت لها عزيمة عن حماية النساء. ولم يكن ذلك الدور مرتبًطا بفرتة االحتالل فحسب؛ وإّنما كان ذلك 

ديدنها يف كل األوقات؛ ولهذا كانت النساء ال ترتّددن يف الّلجوء إليها إلنصافها، وخاّصة إذا ما تعّرضن ملظلمة من كبار رجال السلطة. ونذكر من ذلك 

حادثة اعتداء حسن بك الجداوي عىل حانوت صائغ نرصاين رومي، قبض عليه لينهب كامل ما بحانوته من مجوهرات ومصاغ ثم قتله، وملّا توّجه 

لبيت الصائغ فزعت زوجته ولجأت إىل الست نفيسة لتنقذها من املوت املحّقق ومن خراب بيتها ونهبه، وتدّخلت نفيسة بالفعل وأنقذتها من القتل، 

ورفعت أيديهم عن بيت الصائغ. ويف تقديرنا أّن مثل هذا التفاعل اإليجاىب، باإلضافة إىل عطاياها املتواصلة، هو ما صنع رصيدها االجتماعي عند 

الناس الذين تناقلوا يف ما بينهم أخبارها ومواقفها، فالتّفوا حولها، وشعروا بأهمية مكانتها يف حياتهم.

نفيسة وسيطًا سياسيًا بني اململيك والفرنسيني

وملّا كان الفرنسيون عىل معرفة سابقة بدور الست نفيسة ومكانتها يف الوسط اململويك، وأّن عالقتها بمراد بك تتجاوز مفهوم العالقة )العائلية( 

الخاّصة إىل مجال يّتسع لتبادلها الرأي معه يف ما يتعلق بالشأن السيايس، وال سيما أنها طوال الوقت كانت مشغولًة بمتابعة التطّورات وتأثريها يف 

املصري السيايس لزوجها وللطبقة اململوكية ككل يف إطار رصاعها مع الباب العايل، فقد قّرروا مفاتحتها يف أمر الصلح مع املماليك، واستغالل مكانتها 

وتأثريها بجعلها وسيًطا يمّهد لفتح باب املفاوضات. لذلك سارع القائد العام الجرنال كليبري بإرسال فورييه Fourier إىل قرصها باألزبكية؛ الستطالع 

رأيها وما يمكن أن تقرتحه من حلول حازمة.

86 وقد أشار الجربيت إىل زوجة رضوان كاشف الشعراوى التي بعد أن استوفت مال املصالحة )1300 ريـال(، داهموا بيتها وصادروا جواريها البيض والسود، وعرثوا يف مخبأ عىل 
كميات كبرية من األسلحة، وظّلت ببيت قائم مقام حاكم القاهرة ملدة ثالثة ليال، ولم يطلق رساحها إاّل بعد دفع مبلغ إضايف )4000 ريـال(. وملا عادت إىل بيتها وجدتهم نهبوا أمتعة 

وفرًشا وأشياء كثرية. انظر: الجربيت، تاريخ مدة الفرنسيس، ص 39 – 40.

87 املرجع نفسه، ص 32.

88 املرجع نفسه، ص 50 - 51.

89 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 410.

)1801-1800(، محمد عفيفي  الديوان  الزمان ووقايع  أحداث  املسلسل يف  التاريخ  الخشاب،  إسماعيل  الرابع عرش"، يف:  السادس/  الديوان  الخامس/  الديوان  90 "محارض 
وأندريه ريمون )محقق(، املجلد 39 )القاهرة: املعهد العلمي الفرنيس لألثار الرشقية، 2003( ص 26، 34 – 35، 70.
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وقام فورييه بإعالمها بأّن الفرنسيني عىل وشك القطيعة مع العثمانيني، وعىل مراد بك االنحياز إليهم، وأّنه عند تحقيق الّصلح الشامل، سوف 

يجلو الفرنسيون عن مرص وسوف يصبح هو سّيًدا لها. وسّجل فورييه يف تقريره رّدها عىل هذا العرض، والذي يتيح لنا مالحظة طريقتها يف التفكري 

بالنسبة إىل املستقبل السيايس ملرص واملماليك، وما تقرتحه عىل الفرنسيني بشأن ترتيب عودتهم بحرًا إىل بالدهم، كما أظهرت بوضوح أنها يف نقاش 

دائم مع زوجها حول مستجدات الحوادث، وأّن املراسالت بينهما مّتصلة بصورة شبه يومية، وأّنها يف ضوء ذلك تعرف أّن مراد بك عىل استعداد 

للتوّصل إىل ترتيب معني معهم، وأّن عرًضا سياسًيا كهذا له أهميته، إاّل أّنها ال يمكنها أن تجزم بحقيقة نّيات زوجها وموقفه؛ لترتك الباب مفتوًحا 

أمام أّي خيارات سياسية أخرى، تحّتمها مستجّدات الحوادث غري املتوقعة وخاّصة يف املجال العسكري، ولتلفت نظر الفرنسيني من ثّم إىل رضورة 

الدخول يف مفاوضات بصورة عاجلة، وأّن مراعاة عامل الزمن إلنجاز ذلك ال تقّل أهمية؛ إذ أوضحت لـ "فورييه" أّنه "لو كانت الظروف قد سمحت 

ببذل هذا املسعى قبل ثمانية أيام خلت، لكان نجاحه مؤّكًدا". لكّنها يف النهاية أعربت له عن ارتياحها لهذه الخطوة؛ "إذ إّنها ال يمكنها أن تستقبل 

إاّل بالرّسور اقرتاًحا يميل إىل منع زوجها من القتال، بالنظر إىل أّنه قد يهلك يف ذلك العمل، وإّنها تفّضل عىل أي يشء آخر الصلح بني الفرنسيني 

والعثمانيني واملماليك واإلنكليز")91).

إثارة  الفرنسيني، كما الحظ طريقتها يف  مع  والتحالف  الصلح  السياسية ملسعى  املناقشة  ودبلوماسيتها يف  لباقتها  هنا  فورييه  استوقف  ما  إّن 

االهتمام بتعجيل بدء التفاوض ووضع الرتتيبات الاّلزمة النسحابهم، كما لفت نظره اقرتاحها حاًل لخروجهم "عن طريق الرب برتتيب سيايس معنّي 

يتّم تحت رعاية الصدر األعظم، يف حالة رفض اإلنكليز الصلح وسّدهم عليهم طريق البحر". ويعزو الفرنسيون الفضل إىل الست نفيسة يف اتصاالتها 

 Le Traité de بمراد بك واستجابته للدخول يف املفاوضات التي سبق ورفضها يف بداية االحتالل. وانتهت املفاوضات بتوقيع معاهدة سالم وتحالف

paix et d‘ alliance ، والتي بمقتضاها صار مراد بك حاكًما عىل الصعيد، وانسحبت الكتائب الفرنسية من قرى مرص العليا، كما تضمنت املعاهدة 

القوى  تناقض مصالح  اململوكية، وخاّصة يف ظّل  للدبلوماسية  انتصار  بمنزلة  البالد)92). وكان ذلك  القاهرة يف حال جالئهم عن  للسلطة يف  تسّلمه 

املتصارعة عىل مرص )العثمانيني، والفرنسيني، والربيطانيني(.

وال شّك أّن الست نفيسة بدعمها لزوجها يف هذا االتجاه، قد اكتسبت احرتام الفرنسيني وتقديرهم؛ وهو ما انعكس بوضوح يف معاملتهم لها 

طيلة الفرتة التالية من زمن االحتالل، وإبقائهم عىل متعّلقاتها يف قرى االلتزام، ويتبنّي أهمّية ذلك مقارنًة بما جرى مع غريها من حريم البكوات 

الاليت تعّرض بعض حصص التزامهن للمصادرة والبعض اآلخر لغرامات رسوم إعادة التسجيل التي تّم إعفاء نفيسة منها.

وقّدر الفرنسيون أهمّية الّسماح ملراد بك بالّتواصل مع الست نفيسة، وإمدادها باحتياجاتها املادية من الحبوب والنب والسكر والزبد والفحم 

باإلضافة إىل عدد كبري من الخراف)93)، وتبنّي خطاباته مع الجرنال الفرنيس دونزيلوه بالصعيد تشديده يف التوصية عىل سالمة وصول الشحنات التي 

كان يرسلها إىل قرص الست نفيسة بالقاهرة.

وامتّد احرتامهم لشخصها حّتى بعد رحيل مراد بك املفاجئ؛ فقد أرسل إليها القائد العام مينو برقية عزاء باسم الجمهورية الفرنسية وجيش 

الرشق، وفضاًل عن ذلك أصدر قرارًا بتخصيص معاش لها، تقبضه شهرًيا، بلغ 100 ألف نصف فضة)94)، ألجل تأمني وضعيتها االجتماعية، وعدم 

تأّثرها برحيل الزعيم اململويك.

91 Vincennes, B 6 42: Fourier à Kléber, le 23 ventôse an VIII (14 mars 1800).

92 "Traité avec Mourad Bey (5 Avril 1800)", in Kléber en Egypte, 1798 – 1800, présentation et notes par Henry Laurens, Vol. IV (Paris : Ifao, 1988), pp. 803 – 804.

93 وتظهر وثيقة يف أرشيف الحملة الفرنسية، تعود إىل شهر كانون األول/ ديسمرب 1800، حجم الكميات ونوعيتها التي تستهلكها الست نفيسة وبقية حريم مراد بك: 2000 أردب 
من الحبوب، 200 قنطار من السكر، 40 قنطارًا من النب، 100 قنطار من الزبد، 100 قنطار من الزيت، 400 خروف، باإلضافة إىل 200 قنطار من الفحم. انظر: مختارات من وثائق 

الحملة الفرنسية 1798 – 1801، باتيس جمال وأمرية محمود )مرتجم(، مديحة دوس )مرشف، مراجع( )القاهرة: دار الوثائق القومية، 2003(، ص 139.

94 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 410.
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ومن الواضح إًذا، أّن فرتة االحتالل، وإن كانت اختبارًا عصيًبا، إاّل أّن الست نفيسة بسياستها الهادئة يف التعامل مع إدارة الجيش الفرنيس، 

السيايس  املستويني  عىل  لها  أصيل  دور  عن  كشفت  ذاتها  الحملة  فرتة  إّن  القول  ويمكن  بل  االحتالل،  سيئات  من  الكثري  تتفادى  أن  أمكنها 

واالجتماعي، ودّعمت مسريتها واستمرارية تفاعلها مع التطّورات التي مّر بها املجتمع املرصي عند منعطف القرن التاسع عرش. عىل أّنه من الصحيح 

كذلك أّن نهاية االحتالل الفرنيس قد مّثل نهايًة ملشاركتها املحدودة واملؤّثرة يف عالم السلطة والسياسية، فيما استمر دورها التفاعيل مع املجتمع 

الحاضن لها والذي ظّل يرمز إىل أهمية رصيدها االجتماعي يف الذاكرة الجماعية عند الناس، عىل الرغم من تقّلب األحوال بالطبقة اململوكية التي 

كانت تنتمي إليها.

نفيسة وبداية منحنى الهبوط

من  قليلة  أّيام  بعد  املفاجئ  موته  ثّم  الفرنسيني،  من  السلطة  لتسّلم  القاهرة  إىل  الصعيد  من  توّجهه  أثناء  بالطاعون،  بك  مراد  إصابة  مّثلت 

الّذبول والّتاليش  اإلصابة )18 نيسان/ أبريل 1801(، حدًثا غري عادي يف حياة الست نفيسة؛ إذ بعده تدخل ومعها كّل الطبقة اململوكية يف مرحلة 

)1801 - 1811(، والتي كانت نذرها تتوّعد الجميع بنهاية غري سعيدة ملسرية طويلة قطعتها تلك الساللة يف تاريخ املجتمع املرصي. وهكذا، كان موت 

ا عىل دخول الست نفيسة يف فضاء اجتماعي ال تجد فيه سنًدا يؤازرها، سوى رصيدها الباقي عند الناس الذين ظّلوا ملتّفني حولها حّتى  مراد بك مؤرّشً

رحيلها يف عام 1816.

ولعّلنا الحظنا يف حوارها السابق مع فورييه أّنها لم تستطع أن تخفي قلقها وخوفها من احتمال هالك مراد بك يف قتاله ضد الكتائب الفرنسية، كما 

أّنها بّينت مدى حرصها عىل متابعة مصريه السيايس، ولم تهدأ خواطرها بشأنه إاّل بعد تحّقق املصالحة وعمل معاهدة الّسالم التي أنهت القتال بينه وبني 

الفرنسيني. لقد كان مراد بالفعل سنًدا لها، وظهريًا ترتكن إليه، فضاًل عن أّنه كان الداعم األساىس لها مادًيا ومعنوًيا يف احتفاظها بدورها يف املجال العام.

واملتتّبع لحالها بعد رحيله، يتبنّي بجالء كم مثَّلت حادثة وفاته املفاجئة بالطاعون انقالًبا لكل حظوظها؛ فالبكوات املماليك من أتباع زوجها لم 

يكونوا عىل املستوى نفسه من التفكري والتدبري السيايس؛ إذ سادتهم روح الفرقة واالنقسام، ولم يحسنوا تجاوز الخالفات البينية وتوحيد كلمتهم، 

أمام خصومهم املرتّبصني بهم من كل جانب؛ حًقا لقد كان عثمان بك الطنبورجى )الذي خلف مراد بك يف قيادة املماليك( مقاتاًل بارًعا، إاّل أّنه، لسوء 

الحظ، لم يكن يمتلك الخربة والكفاية القيادية التي كانت لسلفه)95)؛ وهو ما أعجزه عن استقطابهم وتوحيدهم تحت لواء واحد، هذا يف الوقت الذي 

كان فيه العثمانيون يضمرون لهم املكيدة لإلطاحة بهم. وهنا أدركت القيادة الفرنسية خسارتها الكبرية بموت مراد بك، الذي نال االحرتام والتقدير 

لوفائه بتعهداته السخية معهم حّتى لحظة رحيله)96)، وتذّكر الفرنسيون عبارته الشهرية التي سجلها الكابنت رشيل Cherel يف تقرير مقابلته معه)97):

"il n’ avait que sa parole qu’ il y tiendrait au peril de sa vie"

"إّنه ال يملك سوى كلمته، وأّنه يف سبيل الحفاظ عليها قد ُيفني حياته". وكان موقف مراد بك من التحالف األنجلو عثماين واضًحا، ولطاملا 

نه يف مراسالته إليهم؛ كقوله: "احنا لم بقى لنا احدا محبني خالف الجمهور ]الفرنيس[، ولم بقى لنا امن من طرف العثمانيل مطلقا، وانتم تعرفون  ضمَّ

ذلك ولم تعوزوا من يعرفكم")98).

ومن  مزدوجة؛  ومفاوضات  اتصاالت  يف  دخولهم  يف  انعكس  ما  رسعان  واالرتباك،  التشّوش  من  حالة  يف  البكوات  من  خلفاؤه  بدا  حني  يف 

يعملوا سوى ملصلحة  لم  الفريقني )األنجلو/ فرنيس(، يف حني  بـأّنهم "كانوا يداهنون كال  بونابرت  القنصل األّول  هنا وصفهم مينو يف رسالته إىل 

95 Shafik Ghorbal, The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali (London: Routledge, 1928), p. 159.

96 Reybaud et al.(eds.), Vol. VIII, p. 236.

97 Relation d’ un entretien avec
ourad-Bey, par A.S. du capitaine Cherel, [2 p. in-fol],
. IV املكتبة املركزية بجامعة القاهرة، مجموعة وثائق الحملة الفرنسية، محفظة رقم 118، ملف رقم

98 املكتبة املركزية بجامعة القاهرة، مجموعة وثائق الحملة الفرنسية: رسالة مراد بك إىل الجرنال دونزيلوه، رقم )66(، بتاريخ 15 صفر 1215هـ/ 8 تموز/ يوليو 1800.
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أنفسهم")99). ثم كان أن قّرر عثمان بك الطنبورجي إهمال العمل بنصوص معاهدة التحالف )مراد - كليرب( املربمة قبل عام، وأرسل وكيال رّسًيا عىل 

الفور إىل هتشنسون )قائد الجيش اإلنكليزي( للتفاوض معه، وحسم املوقف رسيًعا بانضمامه عىل رأس قّوة مملوكية )نحو 1200 فارس( إىل املعسكر 

اإلنكليزي )يف 30 أيار/ مايو 1801()100)، كما أّن إبراهيم بك، قبله بأيام قليلة، زار القائد اإلنكليزي نفسه وطلب منه الحماية)101)، وخاّصة مع استمرار 

حالة القلق واالرتياب يف نوايا الباب العايل إزاءهم، وهو ما تؤّكده الصعوبة البالغة التي واجهت اإلنكليز حال إقناعهم للجانب العثماين برضورة طمأنة 

البكوات والتغايض التام عما بدر منهم يف املايض)102).

استبّد بنفيسة القلق الشديد جّراء انضمام البكوات إىل املعسكر اإلنكليزي، وتخّوفت من نتائج انحرافهم عن الخّط السيايس لزوجها الراحل. 

وعىل الرغم من أّن الجرنال بليار Billiard )قائمقام القاهرة( أدرك صعوبة املوقف، فإّنه سارع بالتوّجه مبارشة إليها "فأّمنها وطّيب خاطرها، وأخربها 

أّنها يف أمان هي وجميع نساء األمراء والكشاف واألجناد، وال مؤاخذة عليهن بما فعله رجالهن")103)، كما أعادوا لها الجاريتني اللتني هربتا من قرصها 

قبل عام، وناشدوها العفو عنهما. ومن جانبها أعربت عن قبولها شفاعتهم، وأبدت أسفها عىل التطّورات التي عّجلت بعودة القتال، وأّنها كانت تتمّنى 

أن يسود السالم ويتحّقق بسهولة مع أعدائهم )اإلنكليز والعثمانيني()104).

وظّلت نفيسة تتابع عن كثب التطّورات الرسيعة، وأدركت أّن مستقبل املماليك السيايس يف حكم مرص، لم يعد مضموًنا، وأّن استعادة البكوات 

لوضعيتهم التي كانوا عليها، قبل االحتالل الفرنيس قد باتت مهمًة صعبًة، إن لم تكن مستحيلة، وخاّصة بعد املكيدة التي دّبرها العثمانيون باإلسكندرية 

)22 ترشين األّول/ أكتوبر 1802( عند اجتماعهم بسفينة القبطان باشا، وانهالوا عليهم يف عرض البحر بالرصاص. وكادت هذه املكيدة أن ُتجهز عىل أبرز 

القادة البكوات؛ فقد راح ضحّيتها كل من عثمان بك الطنبورجي، وعثمان بك األشقر، ومراد بك الصغري، وإبراهيم كتخدا السناري، وصالح أغا، ومحمد 

بك، كما جرح كثريون، ولم ينقذهم من هذه التصفية سوى تدخل اإلنكليز)105). وحني وصل القاهرة الكولونيل هوراس سباستياين Sebastiani ، بصفته 

ممّثاًل عن حكومة القنصل األّول بونابرت، بحجة عمل وساطة للصلح بني البكوات والباب العايل، حاولت نفيسة لدى اجتماعه بها طلب مساندة حكومة 

فرنسا للمماليك؛ ألجل إعادة حكومة البكوات، لكن محادثات سباستياين معها كانت دبلوماسيًة؛ فلم يستطع الرّد عليها سوى بأّن القنصل األّول بونابرت 

سوف يسعى إلنهاء خالفاتهم مع الباب العايل)106). ومن هنا أدركت الست نفيسة صعوبة املرحلة التي يمّر بها املماليك.

واستعادة  الحكم،  سدة  عن  نهائًيا  املماليك  إلقصاء  فرصًة   )1803( اإلسكندرية  عن  اإلنكليز  جالء  يف  وجدت  قد  العثمانية  السلطنة  وكانت 

هيمنتها منفردة بحكم مرص. ومن ثّم شهدت الفرتة الواقعة بني عامي )1803 - 1805( رصاًعا عنيًفا بني املماليك والعثمانيني.

والداللة األساسية لكّل تلك التطّورات أّن نفيسة والحريم اململويك وجدن أنفسهن داخل مرحلة قاسية، من دون ظهري قوي يوّفر لهّن األمان 

والحماية ملا بات ينتظرهن يف تلكم األّيام، وخاصة مع لجوء السلطة العثمانية يف رصاعها مع املماليك إىل استخدام "الحريم اململويك" ورقة ضغط، 

تفتح باًبا للمساومات السياسية؛ إذ كان البكوات الفاّرين للّصعيد قد أبقوا هذه املّرة عىل حريمهم بالقاهرة. وقد تأّثر البكوات بذلك أّيما تأّثر، وعّدوه 

نوها يف  انتهازيًة غري مقبولة، وأّن الفروسية الحّقة إّنما تقتيض استبعاد الحريم من دائرة الرصاع السيايس، وهو ما تفيض به كلماتهم املريرة التي ضمَّ

كتاب أرسلوه إىل طاهر باشا، ونقل الجربيت – لحسن الحظ – نص هذا الكتاب، وكان مما جاء به "وذكرتم لنا أّن حريمنا وأوالدنا بمرص رّبما ترّتب عىل 

99 Menou à Bonaparte, le premier Consul, 21 nov. 1801,
.دار الكتب والوثائق القومية، محافظ الحملة الفرنسية، محفظة رقم 1، ملف رقم 11، وثيقة رقم 6

100 walsh, pp. 156 - 157.

101 Rober Thomas Wilson, History of the British expedition to Egypt (London: C. Roworth, 1802), p. 113.

102 Ghorbal, p. 159.

103 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 286.

104 François Rousseau, Kléber et Menou en Égypte depuis le départ de Bonaparte (août 1799 – septembre 1801) (Paris: A. Picard et fils, 1900), p. 252.

105 Walsh, pp. 169 – 170.

106 محمد فؤاد شكري، مرص ىف مطلع القرن التاسع عرش)1801 – 1811(، ط 2 )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة(، ص 38 – 39.
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املخالفة وقوع الرّضر بهم، وقد تعّجبنا من ذلك، فإّننا إّنما تركنا حريمنا ثقًة بأّنهم يف كفالتكم وعرضكم. عىل أّن املروءة تأىب رصف الهّمة إىل امتداد 

األيدي للحريم والرجال للرجال")107).

والنتيجة تواىل االعتداء عىل بيوت الحريم يف مناسبات متباينة خالل تلك الفرتة املضطربة؛ ونذكر من ذلك موقًفا جمع أّول مرة بني الست 

1803(؛ فحينما صادف وجود الست نفيسة يف بيت البارودي، شاهدت العسكر الذين تأّخرت رواتبهم يقومون  نفيسة ومحمد عيل )28 آيار/ مايو 

باالعتداء عىل خليل أفندي الرجايئ الدفرتدار الذي كان قد نزل بدار حريم البارودي؛ إذ تكالبوا عليه وقتلوه رّش قتله، ولم يجد اتباعه مالًذا للّنجاة 

بأرواحهم سوى الّصعود إىل حريم املنزل الاليت ُفزعن وأخذن يف الرّصاخ والعويل من هول املوقف. وأعقب ذلك اضطراب حي األزبكية بكامله؛ جّراء 

انتشار النهابة والجعيدية والعسكر، وهنا يشري الجربيت إىل دور الست نفيسة التي أرسلت يف الحال إىل أحد اتباع زوجها مراد بك، ويدعى سليم كاشف 

املحرمجي، مطالبًة إّياه برسعة تدارك األمر، وتأمني بيوت الحريم من النهب واالعتداء، وحرض عىل أثر ذلك القائد األلباين محمد عيل؛ ليثبت دوره 

وأهميته يف حفظ األمن ومنع االعتداءات املشينة التي عّكرت صفو األهايل، ولُيظهر يف الوقت نفسه احرتامه للست نفيسة، وذلك يف إطار استغالله 

لكّل املواقف التي كانت ترفع من أسهمه يف نظر شيوخ األزهر وأهايل القاهرة الذين توّسموا فيه تحقيق العدالة)108).

بيد أّن محمد عيل ما لبث أن تخىّل عن البكوات، وساند الباشا العثماين الجديد "خورشيد باشا" الذي كّلفه الباب العايل بالتخّلص من البكوات 

ومصادرة بيوتهم وحريمهم. وهكذا، بدا مشهد االعتداء عىل بيوت الحريم متكّررًا بصورة فّجة، كما بدا درامًيا ُمهيًنا، وبصورة لم تحدث من قبل 

أموالهم وبيوتهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم  العسكر  املماليك؛ يقول الجربيت: "وخرج األمراء عىل أسوأ حال من مرص]...[ ونهب  لصفوة نساء 

وسبوا حريمهم ورساريهم وجواريهم وسحبوهن بينهم من شعورهن، وتسّلطوا عىل بعض بيوت األعيان من الناس املجاورين لهم، ومن لهم بهم 

أدىن نسبة أو شبهة بل وبعض الرعية، إاّل من تداركه الله برحمته أو التجأ إىل بعض منهم أو صالح عىل بيته بدراهم يدفعها ملن التجأ إليه منهم. ووقع 

يف تلك الليلة واليومني بعدها ما ال يوصف من تلك األمور وخّربوا أكرث البيوت، وأخذوا أخشابها، ونهبوا ما كان بحواصلهم من الغالل والسمن 

واألدهان، وكان شيًئا كثريًا، وصاروا يبيعونه عىل من يشرتيه من الناس")109).

والاّلفت للّنظر أّنه عىل الرغم من أّن األزبكية باتت ساحًة غري هادئة؛ بسبب انتشار أعمال النهب والتخريب والسطو عىل البيوت)110)، فإّن قرص 

الست نفيسة ظّلت له حرمته املصونة من الجميع؛ ودّلل ذلك عىل تمييز الناس والعسكر بمختلف طوائفهم، بني الست نفيسة وبقّية حريم البكوات. 

حالة  يف  للسلطة، وهم  البكوات  استعادة  أّن  وخاّصًة  وسآمتها،  الحياة  بضجر  تشعر  وباتت  السيايس،  املشهد  متابعة  أجهدها  العجوز  السّيدة  لكن 

متزايدة من الترشذم واالنقسام املستمّرين، قد باتت بعيدة املنال، لتجد نفسها ترتّحم عىل ذكرى زوجيها عيل بك الكبري ومراد بك اللذين كانا قادرين 

عىل تجميع طوائف املماليك تحت لواء واحد، وما تمّتعا به من مهارة القيادة والحصافة السياسية يف قراءة تحّديات الواقع املتغرّي.

ووفًقا لقراءة شيخ محنك مثل الجربيت، كان اّتجاه البكوات إىل التنكيل باتباع أخيهم "محمد بك األلفي الكبري"، خالل فرتة غيابه بإنكلرتا، 

شاهًدا مادًيا عىل قرص نظر هذا الجيل األخري من البكوات، ونفورهم من تأّمره عليهم؛ إذ كان األلفي هو الشخصية املتوّقع لها قيادة املماليك وملء 

الفراغ الذي تركه مراد بك، ما جعل املراقبني من خصومهم ينظرون إليهم عىل أّنهم باتوا بالفعل قوًة مبعرثًة باهتة، تفّت يف عضد نفسها، ومن ثّم 

توّقع لها الجميع أاّل تقوم لها قائمة، وخاّصة بعد فرض الباب العايل حظرًا صارًما عىل تجارة تصدير الرقيق األبيض القادم من القوقاز إىل مرص، وذلك 

بدايًة من عام 1802، ثم توّقفها تماًما مع ضّم روسيا إلقليم القوقاز. هذا فضاًل عن عدم امتالكهم ألرصدة يدفعون بها مرّتبات الجنود املرتزقة)111).

107 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 387.

108 املرجع نفسه، ج3، ص 393 - 394.

109 املرجع نفسه، ج 3، ص 447.

جرجس  بيت  ونهبوا  الباشا"،  حريم  "بيت  له  املجاور  البيت  نهبوا  كما  مهني،  بشكل  حريمه  منه  وأخرجوا  باألزبكية،  املحروقى  أحمد  السيد  بيت  نهب  تّم  املثال:  سبيل  110 عىل 
الجوهري، وبيت الدفرتدار الذي يقول عنه الجربيت: "ليس له نظري ف عمارته وزخرفته وكلفته وسقوفه". وتشّوهت معالم بركة األزبكية؛ نتيجة النهب والسلب وحرق القصور وإلقاء 

مخلفات البناء يف الربكة نفسها، انظر: الجربيت، املرجع نفسه، ج 3، ص 382 – 383.

111 كلوت بك. أ. ب، ملحة عامة إىل مرص، محمد مسعود )مرتجم( )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2011(، ص 278؛ عفاف لطفي السيد، مرص يف عهد محمد عل، عبد 
السميع عمر)مرتجم(، العدد 544 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2004(، ص 72.
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لقد بدا أّن خّط عام 1800 بالنسبة إىل الست نفيسة )والطبقة اململوكية ككل( حد فاصل بني أعىل نقطة يف منحنى صعودهم السيايس )بدًءا من 

عام 1755(، وانجرافهم الرسيع من القمة ودخولهم مرحلة الذبول والتاليش )بني عامي 1801 و 1811(.

ويف هذا السياق من التطّورات املحزنة، تجد نساء األمراء املماليك)112) أنفسهن داخل عملية سياسية معّقدة؛ ذلك أّن فرار البكوات إىل الصعيد، 

وإن أعطى الفرصة لهم لإلحاطة بعسكر العثمانيني هناك، إاّل أّنه جعل خورشيد باشا )الحاكم العثماين( يلجأ إىل تهديد البكوات باجتياح بيوتهم، 

بأّنهن  البكوات، يخربونهم  1804( بتحرير مكاتبات إىل  ألزم "نساء األمراء املرصلية" )15 آذار/ مارس   الجد،  ولتأكيد مقصده، وأخذه عىل محمل 

وأوالدهن تحت التهديد باالقتصاص منهن، إذا ما أقدموا عىل قتل أحد من عسكر العثمانيني املنترشين بالوجه القبيل)113).

واملعروف أّن خورشيد باشا كان شديد العداء للمماليك، ويسعى بجٍد يف تصفيتهم وإقصائهم عن مرص، وعىل ما يبدو لم ينتظر رّد البكوات، 

وراح يرسل عساكره إىل بيوت األمراء للقبض عىل حريمهم، ما اضطّر معه األلفي للعودة من جرجا إىل القاهرة؛ ألجل حماية الحريم من االنتهاكات 

الشاذة؛ فـ "التعّرض للحريم والعرض ]أمر[ ال تهضمه النفوس")114). بيد أّن محاولته باءت بالفشل؛ وذلك بسبب قّلة اتباعه الذين نجوا من املالحقات 

واملطاردات القاسية التي قام بها كل من الربدييس وإبراهيم بك الكبري. ومّما ال شّك فيه أّن هذا الترشذم أضعف من هيبة الطبقة اململوكية، واستنفد 

قواها، وبات عليها أن تفسح الطريق لصعود قّوة فتّية جديدة.

نفيسة ومواجهة الباشا العثمين

الهرم  اململوكية عن قّمة  الصفوة  التي شهدت زحزحة  الفرتة  العمر فعاشت إىل تلكم  بها  امتّد  إًذا، أن  نفيسة،  لقد كان من سوء حظ الست 

االجتماعي والسيايس. ولم يكن يف وسعها أن تجتنب التأثريات الناجمة عن مجمل تلك التطّورات. وعىل ذلك باتت تتوّقع بني الفينة واألخرى امتداد 

بعض املمارسات العدائية من السلطة إىل محيط دائرتها الخاّصة. وقد حدث ذلك وأّول مّرة، حني تجّرأ خورشيد باشا عىل االحتكاك بها بصورة مبارشة، 

والعمل عىل طردها من قرصها باألزبكية؛ فقد أرسل إليها كاًل من الوايل واملحتسب يطلبانها ملقابلته )22 أيار/ مايو 1804(، فاصطحبت معها امرأتني 

من جواريها، وصعدت القلعة، وانزعج األهايل امللّتفون حولها واملراقبون للمشهد عن كثب، ويف مقّدمتهم شيوخ األزهر. ويبنّي لنا الجربيت الذي روى 

ما دار من حوار يف ذلك اللقاء، أّن خورشيد باشا استقبلها وقام إليها يجّلها، مقّدًما لها االحرتام الواجب والاّلئق بمكانتها، وهو ما يبنّي أّنها ظّلت ُمهابة 

وتتمّتع لدى السلطة العثمانية بخصوصّية فريدة وملموسة عىل مستوى الوسط النسايئ اململويك.

ويفيض حوارها بالثقة الكبرية التي تجّلت يف كلماتها، كما أظهرت قّوة دفاعها وحّجتها حني راح خورشيد باشا يلومها يف أمر جاريتها "منور" التي 

اّتهمها بأّنها تسعى يف أمر العفو عن "املماليك العصاة" مقابل دفع الرّواتب املنكرسة للجند العثمانيني وغري العثمانيني؛ وهو ما أنكرته تماًما)115)، بيد أّنها 

أدركت رّش املكيدة امللّفقة للتحايل عىل مصادرتها والّنيل منها يف شخص إحدى جواريها، وعىل الرغم من قّلة حيلتها يف ذلك الحني إاّل أّنها لم تهن ولم 

تضعف، كما لم يرهبها استدعاؤها – أّول مّرة يف حياتها – للقلعة واالمتثال أمام الباشا وقّوة عسكره املحيطني بها، ولنرتك الجربيت يروى كلمتها التي وّجهتها 

إىل خورشيد باشا، وكيف رّدت له مكيدته وأحبطت محاولته يف النيل منها "قالت له أنا بطول ما عشت بمرص وقدري معلوم عند األكابر وخالفهم والسلطان 

ورجال الدولة وحريمهم يعرفوين أكرث من معرفتي بك، ولقد مّرت بنا دولة الفرنسيس، الذين هم أعداء الّدين، فما رأيت منهم إاّل التكريم، وكذلك سّيدي 

محّمد باشا كان يعرفني ويعرف قدري، ولم نر منه إاّل املعروف، وأّما أنت فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك وال غريهم، فقال: ونحن أيًضا ال نفعل غري 

112 ويف الحقيقة لم يقترص األمر عىل نساء املماليك، بل إّنه طال نساء القاهرة ككل، وكثريًا ما نجد الجربيت يشري إىل تأّذي النساء وخطفهن واجتياح بيوتهن، من الدالتية والعثمانلية؛ 
انظر: الجربيت، عجائب اآلثار، ج 3، ص 518.

113 املرجع نفسه، ج 3، ص 449.

114 املرجع نفسه، ج 3، ص 472.

115 املرجع نفسه، ج 3، ص 464.
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دراســات
التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث: 

نفيسة خاتون "املرادية" منوذًجا

املالئم، فقالت له: وأّي مالءمة يف أخذك يل من بيتي بالوايل مثل أرباب الجرائم فقال: أنا أرسلته لكونه أكرب أتباعي، فإرساله من باب التعظيم، ثّم اعتذر 

إليها")116).

وال شك أّن خورشيد باشا أدرك، خالل هذا اللقاء، خطورة املساس بسّيدة يف وزن الست نفيسة وقيمتها. عىل أّن مغزى الّرواية يظّل ذا داللة 

قوية؛ فلقد ُأسقط يف يدها، وأمكنها أن تدفعه إىل االعتذار، بيد أّنه ظّل يخىش من إمكان إثارتها انقالًبا عسكرًيا مفاجًئا ضّده؛ فأرّص عىل نزولها بيت 

الشيخ السحيمي بالقلعة، محّدًدا إقامتها هناك، تحرسها جماعة من عسكر  العثمانلية.

وآنذاك، بدت القاهرة وكأّن حادًثا مشئوًما وقع بها، وال ُيدرك إىل أي حّد يمكن أن تمتّد آثاره السلبية، وكان شيوخ األزهر أكرث من حرّكهم 

الحدث؛ فعىل الرغم من أّن الست نفيسة وجاريتيها تّم إنزالهن يف بيت كريم لواحد من كبار شيوخ األزهر، فإّنهم عّدوا األمر سابقًة خطريًة ال يدرك 

الباشا ما يمكن أن يرتّتب عليه من نتائج وخيمة؛ وخاّصة أّنهم ال يمكنهم ضبط رّدات فعل الناس املرتبطني بها، والذين يتوّقع أن َيهبُّوا للدفاع عنها؛ 

ومن ثّم فاحتمال وقوع الفتنة، التي ال ُيستبعد مشاركة أمراء مماليك باتباعهم، داخل القاهرة وخارجها، احتمال وارد، ما لم يتّم رسعة استدراك 

األمر! وأّيد شيخ اإلسالم قايض القضاة العثماين شيوخ األزهر يف تقييمهم للموقف وخطورته، وقّرر اصطحابهم إىل مقابلة الباشا، وهو ما عضد من 

موقف املشايخ، وأضفى أهميًة خاصًة عىل زيارتهم تلك.

ولم تكن مناقشة كبار املشايخ مع الباشا هادئة، وخاّصة مع تقاطع تقييم كل منهم للموقف؛ كانت وجهة نظر الباشا أّن األمر مجّرد "مسألة 

أمنية"، وال يمكنه املخاطرة بغّض الّطرف عنها، مؤّكًدا عىل أّن مكانة الست نفيسة مصونة ومعّززة، ونزولها يف بيت الشيخ السحيمي هو من قبيل 

تكريمها، ولوضعها تحت رقابته يف مكان أقرب للقلعة، ومن ثّم فاألمر ال يتعّلق بشخصها، ولكن له صلة بالشكوك املحمومة حول مساعيها الخفّية 

إىل إحداث انقالب عىل السلطة؛ عرب رشائها باملال والء كبار العسكر العثمانلية، واستمالتهم إىل صّف "املماليك العصاة". وأّنه طاملا أّنها ثرّية بدرجة 

كبرية، تسمح لها بدفع "علوفة" العسكر، فلماذا ال يلزمها بالدفع لعسكر العثمانلية، وخاصًة أّن عجز الخزينة السلطانية عن الوفاء بعلوفاتهم، كان 

هو السبب الرئيس يف حالة عدم االستقرار التي تعانيها البالد منذ خروج الفرنسيني؟

بيد أّن الشيوخ، يدفعهم الشك يف نّيات الباشا العثماين، أعربوا عن أهمية تفّحص األمر، ومراجعته مع الست نفيسة نفسها، وأعلموه برضورة 

وضع حّل ناجٍز لهذه املشكلة، سواء ثبت تورّطها أو لم يثبت، قبل أن تتفاقم الفتنة وتنترش بني الناس. ولم تكن توّقعات املشايخ بعيدًة عن الواقع، 

فالجربيت الحظ أّن الناس بالقاهرة "تكّدرت خواطرهم")117)؛ وهو ما يبنّي درجة تعلّقهم بها، وخوفهم عليها أن تمّسها اإلهانات التي باتت تطول 

صفوة حريم املماليك يف كل مكان وبصورة شبه يومية.

وتوىّل كل من الشيخ الفيومي والشيخ املهدي مهّمة الذهاب إىل الست نفيسة ومراجعتها، وينقلنا الجربيت إىل عمق الحدث بتسجيله رّدها 

عىل ما نسبه إليها الباشا العثماين "فقالت هذا كالم ال أصل له وليس يل يف املرصلية )البكوات املماليك( زوج حّتى أيّن أخاطر بسببه، فإن كان قصده 

مصادريت، فلم يبق عندي يشء، وعيّل ديون كثرية")118). وتبنّي للمشايخ بالفعل أّنها مكيدة، تستهدف التحايل عىل ما تبقى بني يديها.

وقّرر الشيوخ رّد الباشا عن هذه املظلمة، وخاصًة أّنهم الحظوا مساعيه إىل تعميم مصادرات مشابهة عىل حريم املماليك، تحت مسّمى "فرد 

ومغارم"، وسوف ُيرّبرها لهم، بعد ذلك، بأّنها ليست بدعًة جديدة، ولكنها جرًيا عىل ما كانوا يدفعونه للفرنسيني زمن احتاللهم للبالد! وبالفعل قّرر عىل 

الست نفيسة وبقية نساء األمراء دفع مبلغ "800 كيًسا" )أيار/ مايو 1804(، وألزم كاًل من الست نفيسه وعديلة هانم ابنة إبراهيم بيك الكبري بتوزيع 

هذه الفردة وتحصيلها، وأرسل الباشا عساكره يالزمون بيوت النساء حّتى يوفني الفردة. ويبنّي الجربيت صعوبة املوقف املايل للست نفيسة وسائر حريم 

البكوات، حّتى لقد "اضطّر أكرثهن لبيع متاعهن، فلم يجدن من يشرتى لعموم املضايقة والكساد")119).

116 املرجع نفسه.

117 املرجع نفسه.

118 املرجع نفسه.

119 املرجع نفسه، ج 3، ص 465، 468.
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لقد كان املشايخ إًذا محّقني يف تقديرهم لخطورة مثل تلك املمارسات، وخاّصة مع الست نفيسة. وكان "الشيخ األمري" أكرث من تصّدى ملراجعة 

إليه وتكّلموا معه  الجربيت: "فعادوا  يقول  تداركها؛  التي إن وقعت لن يمكنهم  الوخيمة  التبعات  بأنهم غري مسؤولني عن  له  معلًنا  الباشا يف قراره، 

وراددهم )الباشا(، فقال   الشيخ األمري للرتجمان: قل ألفندينا هذا أمر غري مالئم ويرتّتب عليه مفاسد، وبعد ذلك يتوّجه علينا الّلوم، فإن كان كذلك 

فال عالقة لنا بيشء من هذا الوقت أو نخرج من هذه البلدة، وقام قائًما عىل حيله، يريد الذهاب فأمسكه مصطفى أغا الوكيل وخالفه")120).

لقد بدا تحرّك املشايخ وإرصارهم عىل موقفهم أشبه بتظاهرة تدين الباشا يف ترصفاته، وتنذر بعدم جلوسهم يف مقاعد املتفرجني. وأوجس الباشا 

خيفًة أن تنقلب األمور عليه، وتتحّول املسألة برّمتها إىل تمّرد شعبي يقوده هؤالء املشايخ. وتجىّل ذلك يف استجابته الرسيعة لتدّخلهم، لكّنه طالبهم، 

حفًظا ملاء وجهه، بعدم عودتها إىل قرصها، ونزولها ببيت أحدهم، فاختارت هي بيت الشيخ السادات، لكنها رسعان ما عادت إىل قرصها عقب انتهاء 

والية خورشيد باشا )نحو ترشين األّول/ أكتوبر 1803(.

الست نفيسة وقبضة الدولة الحديثة

كان محمد عيل قد تابع عن كثب حادثة استدعاء الست نفيسة إىل القلعة، ورسعة تحرك العلماء واملشايخ لحمايتها، وما أصاب الباشا العثماين 

من قلق عىل مركزه السيايس، واستجابته دون رشوط للرّتاجع عن مصادرتها. لقد أفاد محمد عيل من تلك الحادثة يف رضورة عدم املساس بالست 

نفيسة وحاشيتها، وظّل منذ حصوله عىل باشاوية مرص )1805( وحّتى وفاتها يف عام 1816، حافًظا لها قدرها وحرمة قرصها وأتباعها، وخاّصة أّنها 

بدت – يف زمنه – عجوزًا طاعنًة يف السن، فضاًل عن أّنها باتت ال تمّثل مصدر قلق له، وال سيما أّنه أضعف من مصادر دخل هذه الطبقة االجتماعية 

التي عمل عىل تنحيتها عن قّمة الهرم االجتماعي وثرائها.

ومنذ باكورة عهده بالباشوية، تابعت الست نفيسة توّجهاته بشأن طبقة الحريم اململويك؛ خاّصًة أّنه ابتدأ قراراته بما تعّلق بالتزامات الحريم؛ 

ففي األّول من شعبان 1220 هـ/ 25 ترشين األول/ أكتوبر 1805 م، أصدر أمرًا برفع حصص التزام النساء، وكتبوا قوائم مزادها، ثّم اّتفق عىل "أن 

يصالحن عليها بقدر حالهن")121). كان ذلك دون شّك خطوة أوىل نحو مصادرتها؛ لكنه استخدم وسيلًة أخرى أكرث عملية يف السيطرة عىل أمالكهن 

العقارية؛ فقد أطلق التباعه الزواج بأرامل األمراء املرصلية، ومن كانت تأىب وتتمّنع، كانوا يصادرون ما بيدها من االلتزام واإليراد ويخرجونها من 

قرصها، وينهبون متاعها، فما يسعها إاّل اإلجابة والرضا بالقضاء")122) عىل حّد قول الجربيت.

ويمكن القول إّن الست نفيسة خالل العقد الذي عاشته تحت مظّلة حكم محمد عيل باشا، قد ُأِجَهدت تماًما؛ جّراء حدوث متغرّيات حاّدة، 

كان أكرثها صعوبًة ما جرى لبكوات املماليك يف املذبحة الشهرية بالقلعة )2 آذار/ مارس 1811(، والتي عىل أثرها فقدت القّوة اململوكية آخر ما تبّقى 

لها من رجال أْكفاء. وَمن أمكنه الهرب منهم وهم قالئل، هاموا عىل وجوههم إىل خارج حدود مرص، يف منفى شبه إجباري، وضعف حالهم وانتهت 

 Les triste débris "1816 وصف القنصل الفرنيس باإلسكندرية فلول املماليك بـ "البقايا البائسة أخبارهم، ولم يعد أحد يشعر بهم. ويف نهاية عام 

.(123( Les esclaves noirs !الالّجئة إىل دنقلة التي لم تستطع تجديد فصائلها حّتى باتت تتكّون فرقتهم يف معظمها من العبيد السود

وأصبح الباشا منفرًدا بهيمنته عىل البالد من أقصاها إىل أقصاها. وكان اختفاء هذا الظهري من الساحة، وعىل هذه الصورة القاسية واملربكة، قد جعل 

بيوت حريم املماليك مستهدفًة من العسكر وأوباش العامة؛ يقول الجربيت: "وعندما تحّقق العسكر حصول الواقعة وقتل األمراء انبّثوا كالجراد املنترش 

إىل بيوت األمراء املرصيني ومن جاورهم، طالبني النهب والغنيمة، فولجوها بغتًة ونهبوها نهًبا ذريًعا، وهتكوا الحرائر والحريم وسحبوا النساء والجواري 

120 املرجع نفسه، ج 3، ص 465.

121 املرجع نفسه، ج 3، ص 550.

122 املرجع نفسه، ج 3، ص 550، 551.

123 وقد ذكر روسيل القنصل الفرنيس أّن أعدادهم صارت هزيلًة، وأنهم لم يتمّكنوا من تعويض النقص يف صفوفهم من العبيد البيض، واضطّروا بسبب الحظر االعتماد عىل تجنيد 
العبيد األسود من بالد السودان، حّتى صار أغلب الفرقة اململوكية من العبيد السود، كما ذكر أّن أعدادهم بلغت 3000 رجل! انظر:

"Roussel au Duc de Richelieu, Alexandrie, le 1er décembre 1816", in Édouard Driault, La formation de l'empire de Mohamed Ali, de l' Arabie au Soudan (1814-1823), 
correspondence des Consuls de France en Égypt, )Le Caire: Institut français d'archȩologie orientale, 1927(, p. 36.
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دراســات
التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث: 

نفيسة خاتون "املرادية" منوذًجا

والخوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحيل والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن يف نفوسهم، ولم يجدوا مانًعا وال رادًعا، وبعضهم قبض عىل يد 

امرأة ليأخذ منها السوار، فلم يتمّكن من نزعها برسعة، فقطع يد املرأة!")124). والحظ دروفتى، القنصل الفرنيس بالقاهرة واملتابع بدّقة لهذه الحوادث، 

أّن محمد عيل نفسه بات "عرضة للمقت العام"؛ فقد تركت تلك االنتهاكات يف نفوس الناس أثرًا مهواًل، ألّن بيوت الحريم لها "ُحرمات مقدسة")125).

بإلغاء نظام االلتزام،  1814 أصدر أمرًا  التزام املماليك، ويف شباط/ فرباير  وعقب املذبحة مبارشًة، اّتجه محمد عيل باشا إىل مصادرة حصص 

ولم يبق من أرايض االلتزام سوى بعض جيوب تّم تصفيتها يف فرتة متأّخرة)126). وهنا تحديًدا وجد حريم املماليك أنفسهن بغري حصص االلتزام؛ 

فقد صادرها الباشا كذلك. ولم يبق ألرباب االلتزام بصفة عاّمة سوى "أطيان األوسية"، تظّل بأيديهم طوال حياتهم مع أعفائهم من الرضائب)127)؛ 

إىل  اململويك(  العسكر  زوجات  )وأكرثهن  امللتزمات  النساء  واضطرت  لهم.  الرضورية  املعيشية  النفقات  تدبري  املحدودة  املساحات  هذه  تؤّمن  بحيث 

تنظيم تظاهرة احتجاج قوية )25 شباط/ فرباير 1814(؛ فقد "حرضوا إىل الجامع األزهر ورصخوا يف وجوه الفقهاء وأبطلوا الدروس وبّددوا محافظهم 

وأوراقهم" وأعلنوا عن استمرار التظاهر عىل هذا املنوال يف كل يوم؛ اعتقاًدا منهن أّنه بهذه الطريقة يمكن أن يتّم اإلفراج عن حصصهن يف االلتزام. 

بيد أّن اإلدارة املركزية لم تول اهتماًما باألمر، فربدت القضية وقيض األمر)128).

وعىل ذلك تأّثرت الطبقة الراقية من نساء املماليك، وبالقدر نفسه نساء العائالت الكبرية األخرى من طبقة األعيان، عىل نحو ما حدث 

مع "عائلة الهوارة وحريمهم"، كبار أعيان الصعيد الذين جّردهم إبراهيم باشا من حصصهم عند مسحه لألرايض بالوجه القبيل، ولم يتسّن 

للعائلة التي حرضت بحريمها وجواريها إىل القاهرة، فرصة مقابلة الباشا، ولم تتمكن من مراجعته يف هذا الصدد، فانقلب حالهم "وصاروا يف 

عداد املزارعني"!)129).

وهكذا، وجدت الست نفيسة، وغريها من حريمات الطبقة اململوكية، جزًءا مهًما من ثرواتهن العقارية ينتقل إىل أمالك الدولة، ما سوف يسّهل 

عملية "اإلحالل الطبقي")130) لفئات جديدة من صنع النظام )الحديث(، أخذت موضعها عىل قّمة الهرم االجتماعي. وإذا كنا نجهل مقدار ثروة الست 

نفيسة وأمالكها، وهو يف الغالب بسبب عدم اهتمام محمد عيل باشا بتسجيل تركة من تّمت مصادرتهم من الطبقة اململوكية، بكوات ونساًء، وخاصة 

أولئك الذين لم يعقبوا ذرية قوية)131)، إاّل أّننا يف وسعنا التأكيد عىل أّن محّصلة عملية املصادرة املنتظمة والتدريجية منذ زمن االحتالل الفرنيس وما 

تالها، كانت قد أّدت يف سنواتها األخرية إىل إفقارها، فانقلبت حياتها رأًسا عىل عقب؛ ولم ُيبق لها محمد عيل سوى موارد بسيطة، جعلتها تعيش يف 

حالة مزرية – عىل حد قول فليكس مانجان - حّتى وافاها أجلها)132). بيد أنها، عىل الرغم من متاعبها وتبّدل أحوالها، فإنها واجهت ظروفها املتغرّية، 

قد  عّزها  أّيام  يف  كانت  التي  املساعدات  تقطع  ولم  الفقراء،  مساندة  عن  ترتاجع  ولم  مروءتها  تفارقها  ولم  عزيمة ،   وقّوة  بصرب  املراقبون،  يذكر  كما 

خّصصتها لعدد من األرس من أهايل البالد األصليني)133).

124 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 208.

125 "دروفتي إىل وزير الخارجية الفرنيس، رسالة رقم )65(، بتاريخ 5 يونيو 1811"، يف: إدوارد دريو)جمع ونرش(، محمد عل ونابوليون )1807 – 1814(، مراسالت قناصل فرنسا 
يف مرص، نارص أحمد إبراهيم )مرتجم(، اإلصدار رقم 1258 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2008(، ص 268.

126 رؤوف عباس، تطّور املجتمع املرصي ىف القرن التاسع عرش )القاهرة: دار النهضة العربية، د. ت(، ص 62 - 63؛ عىل بركات، تطّور امللكية الزراعية يف مرص 1813 – 1914، 
وأثره عىل الحركة السياسية )القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1977(، ص 23.

127 عباس، ص 63.

128 الجربيت، عجائب اآلثار، ج 4، ص 320 - 321.

129 املرجع نفسه، ج 4، ص 293.

130 محمد حاكم، أيام محمد عل: التمايز الجتماعي وتوزيع فرص الحياة )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2007(، ص 147.

1816، إاّل أّننا لم نعرث عىل تركتها فيهّن، واألقرب إىل االعتقاد أّن   /1231 131 تّم مسح سجاّلت القسمة العسكرية والقسمة العربية ومحكمة الباب العايل بالقاهرة الخاّصة بعام 
االّتجاه إىل املصادرة ال يعوزه رصد لألمالك أو الرتكات التي مات عنها أصحابها من املماليك )نساء ورجااًل(، ورّبما ذلك هو ما يفرّس عدم عثورنا عىل تركة الست نفيسة.

132 Mengin, Vol. II , p. 63.

133 Ibid., Vol. II, p. 62.
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ويف خّط متواز تقريًبا مع هذه التطّورات، نجد محمد عيل يسمح بوجود عالقة محدودة ومستمرة بصورة أو بأخرى، بني نخبة الحريم اململويك 

وحريمه الخاص )الحريم العايل(؛ ففي مقابل الصورة التي يظهر فيها محمد عيل وهو يجّردهن من أهم حصيلة عقارية، كان يسمح بوجود اتصاالت 

الدفرتدار  عىل  الباشا  ابنة  قران  عقد  فلدى  الخاّصة؛  واالحتفاالت  املناسبات  يف  تظهر  االتصاالت  تلك  وكانت  الخاّص.  قرصه  حريم  مع  وتداخل 

)أيلول/ سبتمرب 1814(، توافدت نساء البكوات عىل "أمينة قادين هانم" زوجة محمد عيل باشا، يقّدمن لها "النقوط والتقادم والهدايا" ويشاركنها 

طقوس االحتفال الكبري بزفاف ابنتها. وهنا يلفت الجربيت نظرنا إىل أّن تعّدد مثل هذه املناسبات كان يتسّبب يف حرج نساء املماليك، فما يقّدمنه من 

املجوهرات وأغىل الحيل املذّهب واملقصبات مرتفعة الثمن كان ُيجهدهن، بل وُيوقعهن يف الدين؛ إذ لم تكن زوجة الباشا لتقبل هدّيًة متواضعًة، 

وكانت ترّد مثل تلك الهدايا قائلة "هذا مقام فالنة التي كانت بنت أمري مرص أو زوجته" فتضطّر "املسكينة" إىل تقديم هدية أكرث قيمة وكلفة "مع 

ما يلحقها من كرس الخاطر وانكساف البال")134). لقد باتت نخبة الحريم اململويك متقطعة األنفاس، والجربيت يصفهم بـ "املنكوبني")135) وطفقوا غري 

قادرين عىل مسايرة حريم الباشا يف مظاهر اإلنفاق الرتيف املعرّب عن املكانة والوجاهة االجتماعية، وهو أحد مؤرّشات الّضعف النسبي الذي ألّم بهذه 

الطبقة التي باتت مهيضة الجناح.

وفاة نفيسة: نهاية مرحلة

قصرية هي حياة اململوك - الجارية، مهما طالت، ومهما نالت من شهرة، إذ رسعان ما تطويها دائرة النسيان، وقّلة قليلة منهن َمن 

فإذا كان رحيل األمري مراد بك، عىل سبيل  والتأيس عىل رحيلها؛  الجماعي بطيب ذكراها،  ونالت االعرتاف  والتقدير،  باالحرتام  حظيت 

املثال، لم يخّلف يف الذاكرة التدوينية عند مراقب مثل الجربيت سوى كلمات ونعوت تصفه بالجربوت والتهّور والطغيان واإلّدعاء والغرور 

والكرب والخيالء والّصلف والظلم والجور)136) وهو حال الكثريين من أمثاله، فإن الست نفيسة مّثلت، عىل النقيض من ذلك، اتجاًها آخر، 

ات ولها عىل الفقراء بّر وإحسان")137). إّن  ولو أّن نماذجه جّد قليلة؛ فقد طفق الجربيت يصفها "بنفيسة الشهرية الذكر بالخري]...[ من الخريِّ

هذا التناقض يجد انعكاسه يف أثر رحيل كّل منهما، فمراد بك انحرست دائرة الحزن بني رفقائه وأتباعه من عسكر املماليك، واملعلم نقوال 

الرتك يكتب بدّقة "مات يف الصعيد األمري مراد بيك، وكان حزًنا عظيًما عند الغز املرصيني، ألّنه طفي رساج زمرة املماليك الشجعني")138)، 

القاهرة )18 نيسان/ أبريل 1816(؛ فقد  يف حني كان وقع اإلعالن عن خرب وفاة نفيسة محسوًسا وملموًسا اجتماعًيا عىل مستوى مدينة 

اهتز وجدان األهايل، وبدت القاهرة وكأّنها تزّيت بوشاح أسود. لقد عرفت نفيسة كيف تتواصل معهم، وكيف ترتك أثًرا دائًما يف الذاكرة 

التي  السنوات األخرية  أفراحها وأتراحها، وخاصًة يف  بها، وكانوا ملتّفني حولها، وقاسموها  الجماعية، فالقت استحسانهم وارتبطوا هّم 

أّن  بها)139). عىل  التي مّرت  املؤسفة  بالتطّورات  زمًنا طوياًل مقرتًنا  لديها  استمر  املفجعة مع مرض مؤلم،  الهموم واألحزان  تكالبت عليها 

الفرتة  السلم االجتماعي، كما شهدت  املماليك سياسًيا، وتغرّي موقعهم يف  نهاية طبقة  ا عىل  التحليل األخري، تظّل مؤرّشً نفيسة يف  نهاية 

نفسها تضاؤل أعدادهم، وخاّصًة مع إعادة هيكلة البقية الباقية منهم يف سياق احتياجات النظام املركزي الحديث الذي جعلهم مرتبطني 

بمؤسساته ومرشوعاته االنتاجية.

134 الجربيت، عجائب اآلثار، ج3، ص 445.

135 املرجع نفسه، ج 4، ص 316.

136 املرجع نفسه، ج 3، ص 283.

137 املرجع نفسه، ج 4، ص 410.

138 نقوال الرتك، ذكر تملك جمهور الفرنساوية األقطار املرصية والبالد الشامية )بريوت: دار الفارايب، 1990(، ص 148.

139 Mengin, pp. 62-63.
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خامتة

تكشف دراسة الست نفيسة عن خربة امرأة من صفوة النخبة اململوكية، واجهت عرب رحلتها الطويلة تحدّيات عدة وعىل مستويات مختلفة: 

االغرتاب القرسي ثم االندماج داخل نسيج طبقة اجتماعية هجني، متعددة املشارب والثقافات، مرورًا بتحدي االحتفاظ بالهيبة واملكانة االجتماعية 

يف مجتمع السلطة اململوكية الذي لم يعرف االستقرار، ثم أخريًا تحدي املصري يف سياق التحّول االجتماعي والسيايس الذي شهدته مرص، خالل 

مرحلة االنتقال إىل النظام املركزي ملحمد عيل باشا الذي أعاد هيكلة النظام الطبقي وفًقا ملقتضيات عملية التحديث. ومن هنا ُتحيلنا دراسة الست 

نفيسة عىل فهم ما فعلته الدولة الحديثة بالنخبة التقليدية التي لم يعد لها ما يرّبر جدوى استمراريتها داخل وحدة النسيج االجتماعي ملرص يف القرن 

التاسع عرش.

من  وترّشبن  االجتماعي،  نسيجها  يف  واندمجن  مرص،  إىل  ُجِلنب  الاليت  للجواري  االجتماعي  التاريخ  من  صفحة  نفيسة  الست  سرية  وتقّدم 

ثقافتها، وتفاعلن مع تراثها االجتماعي والسيايس، يف مرحلة شديدة األهمية: مرحلة املخاض والتحّول، التي قطعها املجتمع املرصي بجميع رشائحه 

وفئاته، بني آخر القرن الثامن عرش وأّول القرن التاسع عرش.

وتثري سريتها املزيد من التساؤالت حول الهوية املشرتكة لنساء الطبقة الراقية، والتي جاءت ُجلَّ أصولهن من الجواري الجورجيات، وإىل أي حّد 

يمكن الكشف عن تعّدد يف االتجاهات وتنّوع يف األدوار، وأخريًا مدى إمكان كتابة تاريخ متماسك، خاّص بهذه املجموعة االجتماعية ككّل، خارج 

نطاق التاريخ السيايس أو الرصاعي التقليدى، والكيفية التي يتّم بها دمج تاريخ هذه املجموعة يف سياق واسع يسمح باختبار مدى انعكاس الحوادث 

والتطّورات الكربى عىل حياة األفراد وتجاربهم الخاصة قبيل هبوب رياح التغيري وولوج املجتمع املرصي عرص التحديث.
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* باحث يف جامعة برلني الحرة، معهد الرشق الجديد، برلني. 

يف خريــف عام 1850 قررت الدولة العثامنية أن تنفذ إصالحات إدارية أعلنتها يف خط "غولخانه" يف 1839 .كانت حلب مجال اختبار اثنني من 
أشــّدها كراهة يف بالد الشــام: فرض رضيبة "الفــرده"، وإجراء قرعة تجنيد أبناء املدينة والريف .تزامنت هــذه اإلجراءات مع تنامي الدور 

االقتصادي األورويب، وصعود طبقة رجال األعامل الكاثوليك يف املدينة.

أخــذ االحتجــاج الذي قاده أبناء الضاحية الشقية ضد تلك اإلجراءات بعًدا دينيًا، أول مرة يف تاريخ املدينة. فقد أغارت الجموع عىل األحياء 
ذات األغلبية املســيحية، ونهبت ممتلكاتها وحطمتها، وأحرقت بعض الكنائس، وأوقعت القتىل. مل يســيطر العثامنيون عىل املدينة إالّ 

بوصول تعزيزات ضخمة، دّمرت بها األحياء الثائرة.

ال تنكر هذه الدراســة الطابع الطائفي لهذه الحادثة ظاهريًا، ولكنها تنتقد تفســري هذه الحوادث بـ "العداء املســتحكم" بني املســلمني 
واملسيحيني، وتقّدم عرًضا لتاريخ الجامعة املسيحية وتفاعلها يف الفرتة العثامنية. كام ترفض عزل هذه الحادثة تأريخيًا عن االضطرابات 
التــي عرفتها حلــب منذ 1770، كونها قد اصطبغت بلوٍن ديني فحســب، وتنبّه إىل أناط االســتمرارية واالنقطاع يف االحتجاج ومامرســة 

العنف يف املدينة.

In the autumn 1850, the Ottoman state decided to advance its administrative reforms, originally proclaimed in the 
1839 Gülhane edict. Aleppo was at that time one of the places in Bilad ash-Sham (Greater Syria) where two of the 
most unpopular measures were undertaken: The ferde (poll tax) was introduced and military conscription was 
imposed on the subjects in order to recruit men from the city and the surrounding countryside for service in the new 
Ottoman army. These measures coincided with growing European economic interest in Aleppo and the rise of a 
class of Catholic entrepreneurs financially connected to the city’s European traders.

The protests against the Ottoman reform measures, led by inhabitants of the eastern suburbs, were unprecedented 
for being viewed as confessionally motivated. Angry masses rose and attacked the quarters inhabited by a majority 
of Christians, with insurgents plundering and destroying possessions in those quarters, burning down a number 
of churches and killing some individuals. The Ottoman state was only able to restore order when reinforcements 
arrived, troops armed with new cannons, which were able to subdue the insurgents’ quarters.

Going beyond this incident's sectarian sheen, this paper argues against the presumption of a deep-seated animosity 
between Muslims and Christians. Instead, an outline of the history of the Christian community and the Christians’ 
economic and political interactions in the city during the long Ottoman period is provided. Furthermore, the 1850 
incident is not isolated historically from episodes of protest and unrest that occurred in Aleppo beginning in the 1770s – 
the only epoch during which violence took on a religious/sectarian hue—and the paper will  remedy this by illustrating 
in detail the patterns of continuity and discontinuity in the tradition of protest and violence in the city.

حادثة حلب عام 1850:

العربية  املدينة  داخل  ودوافعه  العنف  أمناط  يف  دراسة 

أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

The Aleppo incidents of 1850: a study in the form and impetus 
of urban violence during the early Ottoman tanzimat

 *Feras Krimsti   |   فراس كرميستي
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مقدمة

إىل  وُتنسب  عام 1856.  همايون  خط  وإصدار  عام 1839  غولخانة  خط  إعالن  بني  ة  املمتدَّ الفرتة  العثمانية  للتنظيمات  الباكرة  بالفرتة  نعني 

الشام.  العربية يف بالد  املدن  الديني يف  للتوتر  التقليدي وخْلق فضاء  النظام االجتماعي  التاسع عرش مسؤوليُة خلخلة  القرن  العثماين يف  التحديث 

وقد أخذ هذا التوتر شكل سلسلة من أعمال العنف "الطائفي" يف منتصف القرن؛ إذ هاجم مسلمون غاضبون يف كّل من حلب، ونابلس، واملوصل، 

وجدة، وجبل لبنان، ودمشق، سكاَن األحياء املسيحية، والجوايل األوروبية يف هذه املدن، وعمدوا إىل قْتل أعداد كثرية منهم، ونْهب ممتلكاتهم 

وتحطيمها. فوضعت هذه الحوادث - إىل جانب مآيس األناضول التي رافقت أفول اإلمرباطورية العثمانية - خربة التعايش السلمي يف العالم العثماين 

عىل املحّك، وبدت العالقات التي كانت بني املسلمني واملسيحيني يف الحوارض العربية خالل الفرتة العثمانية الطويلة استبطاًنا للعنف أو كْبًتا له.

ا الدراسات اليوم، فغالًبا ما ُيتغافل فيها عن أّن التحديث لم يأِت بالعنف إىل املدن العربية - العثمانية، وأّن للعنف ولكل أشكال االحتجاج  أمَّ

ن ُكتاب الحوادث واليوميات أخباره يف دفاترهم وتناقلوا حوادثه عرب  األُخرى تاريًخا طوياًل يف املدن العثمانية؛ إذ َخرب سكان هذه املدن العنف، ودوَّ

أجيال عديدة. وهكذا لم تكن حوادث منتصف القرن فريدًة أو خارج أّي تقليد اجتماعي احتجاجي، وال يمكن للبحث املوضوعي أن يتناولها منعزلًة 

. بسبب اتسامها ببعٍد دينيٍّ

الحوادث، ضمن دراسة  لبعض هذه  أوىل  ًة وتحليليًة  Moshe Maʿoz" عام 1968 محاولًة تحقيبيَّ م املسترشق اإلرسائييل "موشيه معوز  قدَّ

عن اإلصالحات العثمانية يف سورية يف الفرتة 1840 - 1861 )1)، وربط التنظيمات العثمانية بالعنف الطائفي يف مدن بالد الشام، األمر الذي أصبح يف 

حدِّ ذاته مقبواًل عند جمهور املؤرخني. لكّنه يميل يف معظم دراسته إىل االحتجاج بوجود ِعداٍء قديٍم بني املسلمني واملسيحيني، وإىل أّن التنظيمات 

لت املواقف التقليدية اإلسالمية من أهل الذمة القائمة عىل االحتقار واإلذالل إىل كراهية  "ساهمت يف جعل األمور أسوأ مّما كانت عليه")2)، و"حوَّ

ة لم تكن حوادث 1850 سوى "انفجار للتعصب اإلسالمي")4). عميقة للمسيحيني")3)، ومن ثمَّ

من جهة أخرى، ساهمت األبحاث املرتاكمة املتعلِّقة بمدن الدولة العثمانية منذ سبعينيات القرن العرشين يف تجاوز هذه النظرة التبسيطية. 

َع الحياة واللغات يف اإلمرباطورية العثمانية. وحظَي القرن التاسع عرش بالحصة  فظهرت دراسات غربية وعربية وتركية تستخدم مصادر متنوعًة تنوُّ

زت يف تنامي النفوذ األورويب، والتحديث العثماين، واالضطرابات يف األرياف واملدن)5). وجرى التعامل مع حوادث  الوافرة من هذه الدراسات التي تركَّ

1 Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 - 1861: The Impact of the Tanzimat on Politics and Society (Oxford: Clarendon P, 1968).

كشف معوز يف هذا الكتاب عن عرشات الوثائق والعرائض واملراسالت املتعلقة بعدد كثري من االضطرابات التي جرت يف منتصف القرن التاسع عرش. وكان معوز من أوائل الذين حظوا 
الصعوبات  يتجاوز يف تحليله كّل  القرن التاسع عرش مزعجًة. فهو  أثناء  املسلمني واملسيحيني يف سورية  للعالقات بني  التأريخ  وُتَعدُّ مساهمته يف  العثمانية.  الدولة  أرشيف  باستخدام 
مها خالل  االقتصادية والسياسية لهذه الحقبة، ليعزَو العنف يف هذه املرحلة إىل العداء املستحكم بني أبناء الديانات يف املنطقة. وهذه الفكرة لن يتخىّل عنها يف أبحاثه العديدة التي قدَّ

السنوات الثالثني املوالية لكتابه املذكور. من أجل نقد ألعماله، انظر:
James A. Reilly, "Inter-Confessional Relations in Nineteenth-Century Syria: Damascus, Homs and Hama compared", Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 7, 
no. 2 (1996), pp. 213 - 223.

2 Moshe Maʿoz, "Intercommunal Relations in Ottoman Syria during the Tanzimat Era. Social and Economic Factors", in Social and Economic History of Turkey 
(1071-1920), (Ankara: Meteksan, 1980), O. Okyar & H. inalcik (eds.), p. 205.

3 Moshe Maʿoz, "Communal Conflicts in Ottoman Syria during the Reform Era. The Role of Political and Economic Factors", in Braude Benjamin & Bernard 
Lewis (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, Vol. 2 (New York: Holmes & Meir Publications, 1982), p. 91.

4 Moshe Maʿoz, "Syrian Urban Politics in the Tanzimat Period Between 1840 and 1861", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 29, no. 
2 (1966), p. 295.

العرب  كتابه:  انظر  العريب،  يف العالم  التاسع عرش  القرن  باضطرابات  والتبشريي(  والتجاري  )العسكري  األورويب  النفوذ  تنامي  ربطوا  الذين  أوائل  من  رافق  الكريم  عبد  5 كان 
والعثمانيون 1516 - 1916، ط 2 )دمشق: مطابع ألف باء - األديب، 1993(، ص 415 - 464 )صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب عام 1974(. وقد درس عبد الكريم رافق، خالل 
الفرتة العثمانية، أنماًطا مختلفًة من التعايش بني املسلمني واملسيحيني يف حلب ودمشق خارج أوقات األزمات. وأثبت، باستخدام وثائق املحاكم الرشعية، اندماج املجموعة املسيحية 
يف املجتمع يف مجاالت الطوائف الحرفية )كانت بمنزلة النقابات يف أيامنا(، والثقة املتبادلة يف العالقات املالية، والتمازج الديني والعرقي يف األحياء السكنية، انظر مقالته "التعايش 
العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف بالد الشام خالل املرحلة العثمانية )من القرن السابع عرش إىل القرن  بني الطوائف يف بالد الشام عرب سجالت املحاكم الرشعية"، يف: 

ا( معطيات وثائق املحكمة الرشعية يف مدن: حلب، بريوت، دمشق، طرابلس )بريوت: مطبعة أنيس التجارية، 2005(، ص 75 - 119. التاسع عرش ميالديًّ
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لبنان  بينها وتباين السياقات التي أنتجتها. وتربز يف هذا السياق األعمال املتعلِّقة بحوادث جبل  التفاوت واالختالف  العنف كالًّ عىل حدة؛ بسبب 

ألسامة مقديس)6)، ومساهمة ليندا شيلرش Linda Schilcher املهمة بشأن مدينة دمشق ومجزرة عام 1860 )7).

أّما بالنسبة إىل حادثة حلب، موضوع هذا البحث، فقد جادل بروس ماسرتز Bruce Masters مجادلًة قيِّمًة مدارها عىل اندماج اإلمرباطورية 

العثمانية يف االقتصاد العاملي، وتأثري هذا االندماج يف صناعة النسيج بحلب، واملشكلة االقتصادية واالجتماعية التي تسببت بها البضائع الرخيصة 

املستوردة من املصانع اإلنكليزية يف املدينة، وتساءل إْن لم يكن عمال ورشات النسيج يف الضاحية الرشقية للمدينة، وهم الذين قادوا التمرد يف حلب، 

التابع لالقتصاد األورويب قوَّض االستقرار السيايس  من أكرب املترضرين من هذا التحوُّل االقتصادي. كما بنيَّ ماسرتز أّن اقتصاد الدولة العثمانية 

بخلق منافسة بني املجموعات التي كانت تعاونت سابًقا يف تحالفات ضعيفة)8).

وبحث هيدميتسو كورويك Hidemitsu Kuroki يف مسؤولية زعيم االنكشاريِّني ومسؤول االلتزام السابق يف املدينة عبد الله البابنيس عن هذه 

الحوادث، وهو الذي استعان به إبراهيم باشا املرصي يف حلب لضبط األمن يف املدينة أثناء الحقبة املرصية القصرية يف سورية، وأبقته ملتزَم جمِع 

الرضائب يف حلب عندما عادت الجيوش العثمانية إىل سورية. ويمثِّل البابنيس، املتهم باملسؤولية عن حوادث حلب، مأزق التنظيمات العثمانية يف 

هذه املرحلة مع رجال "النظام القديم". ويعرض كورويك الطريقة التي حاولت الدولة من خاللها إلغاء االلتزام، إضافًة إىل مالحقتها للبابنيس بسبب 

مستحقات رضيبية دفعته إىل تعريض األمن يف املدينة للخطر؛ وذلك عىل النحو الذي سيأيت الحًقا)9). ويف هذا السياق نشري إىل أّن أرنود فروليك 

Arnoud Vrolijk قد نرَش مراسالت لقناصل أوروبيني متعّلقة بهذه الحادثة)10).

ز يف ظاهرة  وتنحرص املساهمة التي ُنقدمها يف هذه الورقة عن حادثة حلب، عام 1850، يف وضع هذه الحوادث ضمن سياق تاريخي طويل يركِّ

ز فقط عىل سياق العنف الطائفي الذي هزَّ املرشق العريب يف منتصف القرن التاسع عرش. ، وال يركِّ العنف نفسها يف املدينة بوجٍه عامٍّ

لقد درس هريبرت بودمان Herbert L. Bodman يف كتاب رائد، صدر عام 1966، الفصائل السياسية يف املدينة منذ منتصف القرن الثامن عرش، 

هذا  من  )عام 1850(  حلب  حادثة  بودمان  استثناء  سبب  معرفة  دون  من  لكن  املدينة)11).  يف  واالحتجاجات  الصدامات  ألبرز  مفصاًل  عرًضا  م  وقدَّ

مه يف عمله)12)؟ العرض؛ ألّن كتابه يتوقف عند ثالثينيات القرن التاسع عرش. فهل نظر إىل حادثة 1850 عىل أنها أتت خارج السياق الذي قدَّ

عىل الرغم من تجيلِّ الطابع االجتماعي لالحتجاج عىل امتداد عقود طويلة سبقت حادثة 1850، فإّن معوز لم يأخذ به، واكتفى باإلشارة العَرضية 

الفصائل املختلفة )من األرشاف  إّما رصاع بني  العنف يف حلب إال جانبه السطحي؛ فهو  يَر من  إىل وجود عداء بني األرشاف واالنكشاريِّني، ولم 

واالنكشاريني(، أو رصاع ديني بدايئ بني املسلمني واملسيحيني.

6 أسامة املقديس، ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف يف لبنان القرن التاسع عرش تحت الحكم العثماين، ثائر ديب )مرتجم(، )بريوت: دار اآلداب، 2005(.

7 ليندا شيلرش، دمشق يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، عمرو املالح ودينا املالح )مرتجمان(، )دمشق: مطبعة دار الجمهورية، 1998( ص 111 - 133.

8 Bruce Masters, "The 1850 Events in Aleppo: An Aftershock of Syria’s Incorporation into the Capitalist World System", International Journal of Middle East 
Studies, Vol. 22 (1990), pp. 3 - 20.

9 Hidemitsu Kuroki, "The 1850 Aleppo Disturbance Reconsidered", Acta Viennensia Ottomanica. Akten des 13. CIEPO-Symposiums, Vol. 21., no. 25 (Wien: 
Institut für Orientalistik, 1999), p. 221 -233.

10 Arnoud Vrolijk, "No Conscripts for the Nizâm", The 1850 Events in Aleppo as Reflected in Documents from Syrian and Dutch Archives", Journal of Turkish 
Studies, Vol. 26, no. 2 (2002), pp. 311 - 338.

ٍل متعّلٍق باملزيد من الدراسات واملصادر الخاصة بحادثة حلب عام 1850، انظر: من أجل نقاٍش ُمطوَّ
Feras Krimsti, Die Unruhen von 1850 in Aleppo: Gewalt im urbanen Raum (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2014), p. 37 - 55.

11 Herbert L. Bodman, Political Factions in Aleppo. 1760-1826 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1963).

م التاريخ السيايس واالجتماعي لحلب يف نهاية  م بودمان يف هذا الكتاب القوى املتصارعة يف املدينة إىل ثالث فرق، هي: األرشاف، واالنكشاريون، والسلطة العثمانية. وقدَّ 12 قسَّ
القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش عىل أنه رصاع بني هذه القوى الثالث. من أجل ملحة شاملة عن األرشاف واالنكشاريِّني يف املدينة، انظر: أندريه ريمون، "الشبكات املدينية 
والتحركات الشعبية يف حلب: نهاية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش"، يف أندريه ريمون، املدينة العربية حلب يف العرص العثماين من القرن السادس عرش إىل القرن 

الثامن عرش، ملكة أبيض )مرتجمة(، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 2007(، ص 361 - 380.
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دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

إّن كاًل من معوز وبودمان، إذن، قد اقرتًحا - من حيث درَيا أو لم يدرَيا - تحقيًبا معّيًنا للعنف والرصاع يف املدينة. ويقتيض هذا التحقيب قطيعًة 

عند نقطة واضحة، تفصل الزمن الحديث عن الزمن ما قبل الحديث. وهذه القطيعة هي حملة إبراهيم باشا عىل سورية عام 1831، أو خط غولخانة 

عام 1839.

السيايس واالجتماعي للرصاعات  املغزى  لْفت االنتباه إىل  الورقة، إىل  التي سبقت قومة)13) عام 1850، يف هذه  الحوادث  ويهدف استعراض 

والحركات داخل املدينة العربية العثمانية. كما أّن هذا العرض ال يستخدم إطار الفصائل السياسية من أرشاف وانكشاريني لرشح هذه الحوادث. 

املطالب  بعض  لفرض  والحيلة  القوة  تعدم  لم  حلب  يف  العامة  أّن  وعىل  واالقتصادي،  االحتجاجي  الطابع  عىل  الرتكيز  سنحاول  ذلك  من  فعوًضا 

والحاجات، وأّنها أظهرت قدرًة الفتًة عىل تحدي ممثِّيل السلطة العثمانية يف املدينة.

ا، أو خالًيا من أّي معًنى اجتماعي. وإّن إلقاء نظرة "من األسفل")14) عىل مجتمع املدينة يف حلب لم يكن  ياق، لم يكن العنف مجانيًّ يف هذا السِّ

ممكًنا لوال وجود عدد من ُكتَّاب الحوادث واليوميات الحلبيني من العامة. ولدينا اليوم، بشأن بعض االضطرابات التي عرفتها املدينة منذ الربع األخري 

ي - مع بعض االنقطاعات - الفرتة املمتدة من سبعينيات  من القرن الثامن عرش، مفكرات )أو دفاتر خاصة( ألربعة من الحلبيني املعارصين. وهي تغطِّ

القرن الثامن عرش حتى سبعينيات القرن التاسع عرش)15).

وتبدأ هذه الورقة بفحص مزاعم معوز املتعّلقة بالعداء بني املسلمني واملسيحيني؛ وذلك من خالل إلقاء نظرة رسيعة عىل الحضور املسيحي 

ا مفصاًل ِلَما حدث يف حلب خريف عام 1850، مثلما عكست الوثائق ذلك. ثّم ُتربز املضمون االجتماعي  م رسًدا كرونولوجيًّ يف حلب العثمانية. وُتقدِّ

واالقتصادي لحركات االحتجاج وأعمال العنف يف حلب كما تجّلت يف االنتفاضات الرئيسة يف املدينة، بدًءا من الربع األخري من القرن الثامن عرش. 

وال يهدف هذا العرض إىل إنكار الطابع "الديني" للحوادث بل يحاول أن يضعها يف سياقها التاريخي من دون السقوط يف التعميمات البسيطة بشأن 

"املسلمني" الذين يهاجمون "املسيحيني".

حلب: الحارضة العثمنية والجمعة اإلسالمية املزدهرة

تقول الحكاية التي يتداولها الحلبيون حتى اليوم إّن السلطان العثماين سليم األول بعد فتحه حلب عام 1516 )16)، أحرض أربعني عائلًة مسيحيًة 

إىل املدينة، وأسكنها محّلًة من محالِّ الضاحية الشمالية التي ُيعرف القسم الغريب منها باسم الجديدة؛ من أجل االستفادة من خربات املسيحيني يف 

ى "زقاق األربعني")17). التعامل مع األوروبيني، وتنشيط التجارة الدولية يف املدينة. وصارت املحلة ُتسمَّ

13 أطلق أبناء حلب صفة "القيام" أو "القومة" عىل االنتفاضات واالضطرابات التي وقعت أثناء الحقبة العثمانية. ويرى خري الدين األسدي أّن تعبري "قومة البلد" قد استخدم للداللة 
عىل "تمرُّد حلب وعصيانها عىل الحكومة العثمانية"، وهو مشتق من الفعل الرتيك "ayağa kalkmak"، انظر: خري الدين األسدي، موسوعة حلب املقارنة، محمد كمال )محقق(، 

ج 6 )حلب: جامعة حلب، 1987(، ص 278.

ا، انظر: رًا سياسيًّ 14 من أجل مدخل نظري وتاريخي يقارب "العامة" يف اإلمرباطورية العثمانية فاعاًل ومؤثِّ
Eleni Gara, Christoph K. Neumann, & M. Erdem Kabadayı, "ottoman Subjects as Political Actors: Historiographical Representations", in Eleni Gara. et al. (eds.). 
Popular Protest and Political Participation in The Ottoman Empire, Studies in Honor of Suraiya Faroqhi (Istanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2011).

15 هؤالء هم: يوسف عبود الحلبي )تويف عام 1806(، وأبراهام كوبليان )تويف عام 1832(، وبولس أروتني )تويف عام 1851(، ونعوم بخاش )كان قيَد الحياة حتى مطلع عام 1875(، 
وسنشري إىل أعمالهم الحًقا. ولكّننا نشري إىل أّنهم كانوا كّلهم من املسيحيني الحلبيني؛ وهو ما يجعل شهادتهم املتعّلقة بالحياة يف املدينة أثناء االضطرابات ذات أهمية خاصة يف موضوع 

هذه الورقة.

16 من أجل نظرة شاملة إىل أوضاع املسيحيني يف حلب ودمشق أثناء الفرتة اململوكية، انظر: أندريه نصار يف:
Mahmoud Haddad, Arnim Heinemann, John L. Meloz & Souad Slim (eds.), Toward a Cultural History of the Mamluk Era, Beiruter Texte und Studien, 
Vol.118 (Beirut: Ergon Verlag Würzburg, 2010), pp. 41 - 75.

أيًضا: األسدي،  340؛ وانظر  1999(، ص  العريب،  القلم  دار  تاريخ حلب، شوقي شعث ومحمود فاخوري )محققان( ط 2، ج 2 )حلب:  الذهب يف  كتاب نهر  الغزي،  17 كامل 
ص 245.
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ا الجانب األول، فهو أّن  وبغضِّ النظر عن الطابع األسطوري لتلك الحكاية، يوجد جانبان منها يمكن للمؤرخ تعرُّفهما يف حلب العثمانية. أمَّ

الهندو - فاريس يف  العالم  التجاري املتوسط بني  التجارة وعىل موقعها  العثمانية، كانت قائمًة عىل  شهرة حلب وازدهارها، بوصفها إحدى الحوارض 

ا يف هذا الجانب؛ وسطاَء، ومرتجمني، ووكالَء، للعديد من ُأرس  ا ُمهمًّ وا دورًا تجاريًّ الرشق وعالم البحر األبيض املتوسط يف الغرب، وأّن املسيحيني أدَّ

األعيان يف املدينة)18).

لبنان،  العثماين، خصوًصا من موارنة جبل  الفتح  تَلت  التي  العقود  إليها يف  املدينة عرفت هجرًة مسيحيًة كبريًة  أّن  الجانب اآلخر، فهو  ا  وأمَّ

وأرثوذكس سورية الداخلية، وأرمن سهل كيليكا واألناضول. وقد أشار أندريه ريمون André Raymond الذي درس التوسع الجغرايف للمسيحيني 

يف املدينة، بني القرنني السادس عرش والثامن عرش، إىل الطابع االستثنايئ الزدهار الطوائف املسيحية يف حلب. فاإلحصاء األول للمدينة عام 1537 

ُيشري إىل 161 وحدًة عائليًة مسيحيًة )5.4 % من سكان حلب(، يف حني بلغ عدد املسيحيني يف نهاية القرن التاسع عرش نحو عرشين ألًفا )20 % من 

سكان حلب(.

ا، مقارنًة بالطائفة "املحمية"  ا وسياسيًّ وبحسب ريمون، فإّن أهّم ظاهرة ديموغرافية تخصُّ املسيحيني يف حلب هي تراجع أقوى طائفة اجتماعيًّ

دت بالتدريج يف  التي تشكل أقليًة)19). فالوحدات العائلية الصغرية، التي كانت تقطن الجزء الغريب من الضاحية الشمالية مطلَع الفرتة العثمانية، تمدَّ

ى االنسحاب الجزيئ للمسلمني من هذا القسم الذي ينتمي إىل الضاحية الغربية إىل نشوء تجانس  اتجاه الرشق، وحلَّت مكان السكان املسلمني. وأدَّ

كبري وواضح ملصلحة املسيحيني يف القسم الغريب من الضاحية املعروف باسم "الجديدة"، وإىل قيام أحياء مختلطة ومتجاورة يف املناطق واألحياء التي 

تقهقر منها املسلمون. ويف هذه املناطق املختلطة تحديًدا، دافع السكان املسلمون عن جريانهم املسيحيِّني أثناء حوادث 1850. يف حني ُنِهَب حّي 

ا عىل املسيحيني. الصليبة الذي يقع يف أقص غرب الضاحية الشمالية، والذي يقترص سكانه اقتصارًا تامًّ

ظهرت الفوارق الدينية يف اإلمرباطورية العثمانية عىل نحٍو واضح. وعىل غرار جميع اإلمرباطوريات القديمة، لم يتَّسع الخيال السيايس ملفاهيم 

مثل املواطنة، أو الدستور، أو املساواة. فقد كانت الفوارق االجتماعية والدينية أمرًا ُمسلًَّما به، وكان الحفاظ عىل الرتاتبية واالمتيازات يف مْنح األلقاب، 

واملعامالت الرضيبية، وقواعد اللباس، والسلوك، من بني املسائل التي ال تخضع أليِّ نقاش؛ فلم تدفع تلك الفوارق إىل الشعور بالحاجة إىل أيِّ 

تغيري)20).

أكرث  الداخلية  انقساماتهم  بسبب  التاسع،  القرن  من  األول  والنصف  عرش  الثامن  القرن  َطوال  املسيحيني،  واجهت  التي  الصعوبات  حدثت 

الكنائس  أبناء  املدينة عىل جذب  املقيمة يف  التجارية  للجوايل األوروبية  املرافقة  الكاثوليكية)22)  التبشريية  البعثات  َعِملت  من أيِّ يشء آخر)21). فقد 

األرثوذكسية إىل العقيدة الكاثوليكية، وعىل تشجيعهم عىل إعالن والئهم للبابا يف روما. ووجد عدد كثري من املتحولني إىل الكاثوليكية أنفسهم جزًءا 

الدولة  واجتماعيًة يف مواجهة  امتيازات تجاريًة وحمايًة رضيبيًة  بهم  للملتحقني  الذين ضمنوا  والتجار األوروبيني  القناصل  من شبكة عالقات مع 

العثمانية.

ويف عام 1724، وقع انشقاق رسمي بني املسيحيني يف سورية، انقسمت بموجبه كّل كنيسة محلية إىل فرع أرثوذكيس وآخر كاثولييك)23). ولم 

تتسامح الكنيسة األرثوذكسية مع ما حصل إطالًقا، وبقيت مئة عاٍم بعد ذلك تستعني ببطريركيتها اليونانية النافذة يف إسطنبول للضغط عىل املنتقلني 

18 لم يكن هذا النوع من الخدمات ليقترص عىل الرشكاء األوروبيني، فقد أدار أفراد من أرسة دالل الكاثوليكية الشهرية املصالح املالية والتجارية ألرسة إبراهيم باشا قطار آغايس يف 
إسطنبول، خالل نهاية القرن الثامن عرش. وعمل أفراد من عائلة عبود الكاثوليكية وسطاء يف تجارة اللؤلؤ لبعض مشايخ البحرين.

19 أندريه ريمون، "طائفة يف اتساع: مسيحيو حلب يف العهد العثماين"، يف: ريمون، ص 396 - 401.

20  أبراهام، ماركوس .الرشق األوسط عشية الحداثة: حلب يف القرن الثامن عرش، أيمن سيد درويش )مرتجم(، )حلب: شعاع للنرش والعلوم، 2009(، ص 50 - 51. 

21 يقول ماركوس: "فاق التعصب بني املسيحيني أنفسهم بكثري االحتكاك السلبي بني املسلمني وغري املسلمني"، املرجع نفسه، ص 61.

22 لم يكد القرن السابع عرش ينتصف حتى كانت حلب تضمُّ أربع فرٍق رهبانية تبشريية كاثوليكية: الفرنسيسكان، واليسوعيني، والكبوشيني والكرمليت.

23 ُتستثنى من ذلك االنقسام الكنيسة املارونية التي كانت ذات عالقة قديمة بروما، والتي حظيت يف الوقت نفسه باعرتاف الدولة العثمانية بها.
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دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

إىل الكاثوليكية يف سورية. ونجحت بالفعل، أكرث من مرَّة، يف إبعاد اإلكلريوس الكاثولييك املحيلِّ عن حلب، وإيقاع عدد من الغرامات املالية املؤملة 

بأبناء الكنيسة الكاثوليكية عرْب استصدار فرمانات من السلطان العثماين، أو الضغط املبارش عىل الوالة.

ى إىل هجرة أعداد كثرية من أبناء الطائفة الكاثوليكية إىل مرص ولبنان، خالل فرتات  ونشأ عن ذلك كلِّه توتُّر ورصاع مرير بني الكنيستني أدَّ

الحلبيني، وأصبح  وانتشارًا كبريين وسط املسيحيني  الكاثوليكية عرفت نجاًحا  أّن  يبدو  الرغم من ذلك،  الثامن عرش)24). وعىل  القرن  مختلفة من 

التي كانت  والنزاعات  الرصاعات  العثمانية قطُّ يف هذه  السلطات  تتدخل  ولم  املسيحيني.  أغلبية  لون  الثامن عرش يشكِّ القرن  نهاية  مع  الكاثوليك 

تشمل أحياًنا الخالف يف ملكية بعض الكنائس، ماعدا يف األوقات التي ُيطلب إليها ذلك.

ويف عام 1818، بلغ النزاع الكاثولييك - األرثوذكيس يف حلب ذروًة دمويًة. ووصل إىل حلب يف آذار/ مارس من هذا العام جراسيموس؛ املطران 

ت عىل وجوب خضوع أبناء طائفة الروم يف املدينة  الجديد لكنيسة الروم األرثوذكسية يف املدينة، ومعه من إسطنبول فرمان وأوامر سلطانية واضحة نصَّ

ت عىل مْنع الزيارات التي كان يقوم بها الكهنة  إىل سلطة البطريرك األرثوذكيس يف إسطنبول وممثله يف املدينة؛ أي املطران جراسيموس. كما نصَّ

األوروبيون إىل بيوت الروم الكاثوليك، ومْنع إجراء أيِّ صلوات داخل البيوت الخاصة.

احتجَّ الكاثوليك بشدة عىل هذه اإلجراءات وحاولوا، يف ما يبدو، االعتداء عىل املطران جراسيموس يوم 17 نيسان/ أبريل 1818، أثناء قراءته 

ه إىل قايض املدينة وأخربه بأّن الكاثوليك يسعون للتمرد والفوىض. وعزَّزت بعض  الجهرية للفرمان السلطاين يف دار املطرانية. فما كان منه إال أْن توجَّ

الجموع الكاثوليكية التي تبعت املطران إىل دار املحكمة هذا االنطباع عند القايض؛ فسارع إىل إعالم الوايل العثماين خورشيد باشا املقيم حينئٍذ يف 

باعتقال عدد من  أمر مبارشًة  إذ  باشا صاعقًة؛  رّدة فعل خورشيد  املدينة. وكانت  تمرُّد من كاثوليك  بكر" خارج األسوار، بحدوث  "أبو  الشيخ  تكية 

الكاثوليك الذين كانوا قد تجمعوا عنده حول مبنى التكية لالحتجاج عىل مضمون الفرمان السلطاين وإعدامهم. فلقَي أحد عرش كاثوليكيًّا مرصعهم 

تلك الليلة وهرب املئات من املدينة.

لم يكن هذا األمر آخر فظائع هذا الوايل يف حلب كما سُنبنيِّ ذلك الحًقا، ولكّنه كان املرة األوىل التي تتدخل فيها السلطات العثمانية بهذه 

الدموية يف الرصاعات الداخلية للجماعة املسيحية. ولم يكن خورشيد باشا ينطلق من خلفية الهوتية أو دينية يف موقفه هذا بقدر ما كان يعمل عىل 

تعزيز السلطة املركزية، وضمان نفاذ أوامرها يف الواليات، واملحافظة عىل الهدوء يف هذه املدينة املضطربة)25).

أَمر الوايل العثماين اإلكلريوس الكاثولييك بمغادرة حلب، فاختار وجهاء من الطائفة الكاثوليكية املغادرة طوًعا خوًفا من غضب خورشيد باشا. ولكن 

لم َيُرق أبناَء املدينة من املسلمني قراُر إبعاد اإلكلريوس الكاثولييك وما تبعه. وجاءت الصعوبات االقتصادية التي تلت انتفاضة 1819 - 1820 وزلزال 1822 

املدمر؛ فُدِفع باألعيان املسلمني للتدخل عند الدولة العثمانية يف هذه املسألة، وقد لجأ أعيان املسلمني وعلماؤهم يف أيلول/ سبتمرب عام 1823 إىل 

موا عريضًة إىل القايض رشحوا فيها فوائد النشاط التجاري لغري املسلمني يف املدينة، وبخاصة يف قطاع صناعة النسيج  املحكمة الرشعية يف حلب، وقدَّ

وتجارته، ورشحوا كيفية تطور الرصاع بني الكاثوليك واألرثوذكس، والحظوا أّن عدد اأُلرس األرثوذكسية لم يكن ليتجاوز الثالثني أرسًة، يف حني كان 

عدد األرس الكاثوليكية 1500 أرسة )يتضمن عددهم املوارنة والرسيان(.

الرضائب. وطلب  انخفاض عائدات  إىل  ى  املدينة؛ ما أدَّ برحيل عدد كثري منهم عن  تسبَّبت  قد  أّن كارثة 1818 "املشؤومة"  إنَّهم أضافوا  ثّم 

وجهاء املسلمني من الدولة العمل عىل استدعاء الكاثوليك؛ فالكثريون منهم بارعون يف التجارة وسينفعون مدينتهم واملسلمني. وخلصوا إىل أنه عىل 

الدولة أن تستدعَي اإلكلريوس املطرود، وتسمح للكاثوليك بإجراء شعائرهم بسالم وانفصال عن األرثوذكس)26). ولكن ينبغي أالَّ نيسء، بأّي حاٍل 

ز التنافس الديني، فكان من شأن اإلقصاء الديني أن يفتح املجال أمام املنافس التجاري. 24 ينبغي أن نؤكد أّن التنافس التجاري بني األرثوذكس والكاثوليك دخل حيِّ

25 بعث "خورشيد باشا يف 23 نيسان/ أبريل 1818 إىل إسطنبول بتقريره يف الحادثة. وقد وصف الباشا العثماين الكاثوليك باملدينة بالـ "عنيدين"، وأخرب العاصمة بأنهم كانوا مصممني 
عىل التمرد ضّد إرادة السلطان والبطريرك، وأنهم هاجموا مقرَّ سكن ممثل البطريرك يف املدينة )املطران جراسيموس(، وأنه كان ال بدَّ من استخدام القوة إلنهاء تمرُّدهم وإعادة الهدوء 

إىل املدينة. لالستزادة، انظر:
Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism (New York: Cambridge University Press, 2001), p. 105.

26 بشأن هذه العريضة، انظر:
Hidemitsu Kuroki, "The Orthodox-Catholic Clash in Aleppo in 1818", Orient, Vol. 29 (1993), pp. 11-12.
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بينهم  تجارية  ست شبكات  وُأسِّ وتراكمت خربات طويلة،  االقتصادية  املنافع  املسيحيني يف  املسلمون  فقد شارك  اإلشارة.  فْهم هذه  األحوال،  من 

تتجاوز الحدود الطائفية والعقدية.

، غري أّن ذلك  ، والكاثوليكية بوجٍه خاصٍّ وجاء عْقد الثالثينيَّات من القرن التاسع عرش ليحمل وعوًدا وآمااًل كبريًة للجماعة املسيحية بوجٍه عامٍّ

لم يكن من دون بعض التحديات. أّما من الناحية اإلدارية، فقد تسامحت السلطات العثمانية مع الكنيسة الكاثوليكية، واعرتفت بها تماًما عام 1837 

بوصفها واحدًة من امللل العثمانية. وأصدر السلطان محمود الثاين يف هذا العام فرماًنا إىل مكسيموس مظلوم، البطريرك الكاثولييك وابن مدينة حلب، 

منحه بموجبه صالحية تنظيم امللكيني الكاثوليك يف كلِّ سورية.

قد  املرصي  باشا  إبراهيم  جيوش  كانت  ذلك  وقبل  عام 1848 )27).  الثاين/ يناير  كانون  حتى  تأخر  فقد  الرسمي،  واستقاللها  امللة  انفصال  أّما 

الكاثوليكية  والجماعة  املسيحيني  املرصية  الحكومة  وحابت  والسكان.  الدولة  بني  للعالقة  جديدًة  خريطًة  الثالثينيات،  خالل  سورية،  يف  فرضت 

ب املسيحيون عموًما،  ت النظر تماًما عن عمليات البناء والرتميم للكنائس يف حلب، ودمشق، ومدن أخرى)28). ورحَّ محاباًة واضحًة يف سورية، وغضَّ

يف مناطق سورية، بإجراءات إبراهيم باشا املرصي الدينية واالقتصادية التحررية، وبانفتاحه عىل األوروبيني)29). ويف الوقت نفسه، وجب عىل املسلمني 

املنضوين إىل الُحكم املرصي )وهذه هي املرة األوىل( دفُع رضيبة جديدة مبارشة إىل الحكومة هي "الفردة")30)، كما كان عليهم رَْدُف الجيش املرصي 

بعنارص من أبنائهم بعد أن أدخل إبراهيم باشا إىل سورية التجنيد اإلجباري)31).

املسيحية  األقلية  واستطاعت  بأوروبا،  ارتباًطا  أشّد  العقد  هذا  يف  اإلمرباطورية  تجارة  أصبحت  فقد  االقتصادية،  الناحية  من  وأّما 

العثمانية  السلطات  من  املدينة  يف  الكاثوليك  التجار  من  كثري  عدد  حصل  كما  بالسمرسة.  اشتغالها  خالل  من  االقتصادي  موقعها  تحسني 

نوا، بموجب هذا االمتياز، من الحصول عىل معاملة تفضيلية يف املسائل التجارية، شبيهة بتلك التي لدى  عىل لقب "تجار أوروبا")32). وتمكَّ

األوروبيني يف اإلمرباطورية.

ة كانوا قد بذلوها َطوال قرن ونصف القرن. وحني عاد البطريرك مظلوم إىل حلب، يف آب/ أغسطس 1849،  27 نظر الكاثوليك إىل هذا التاريخ عىل أنه تتويج لجهد وتضحيات جمَّ
لالحتفال بهذه املناسبة، بعد أعوام من املنفى، لم يكتفوا بقْرع أجراس كنائسهم واستعراض الصلبان واأليقونات يف املدينة وشوارعها، بل أطلقوا النار يف الهواء تعبريًا عن فرحهم، انظر 

الثالث مظلوم )1779 - 1833 1855-(: سنوه األخرية )1848 - 1855(، األب  البطريرك مكسيموس  البطريرك مظلوم إىل حلب يف مذكرات ابن أخيه توما مظلوم،  وصف دخول 

إلياس أندراوس البوليس )محقق( سلسلة وثائق تاريخية للكريس املليك األنطايك، املجلد األول )حريصا: مطبعة القديس بولس، 1926(، ص 51 - 55.
ويعتقد ماسرتز أّن موكب مظلوم قد صدم املسلمني، ويكشف عن صدور أْمٍر من إسطنبول إىل الوايل يف حلب، بعد أسابيع من الحادثة، بجمع كّل األسلحة النارية يف املدينة، انظر:

Masters, "The 1850 Events..", p. 17.
وقد يكون من الصعب اقرتاح عالقة سببية مبارشة بني موكب "مظلوم" وحوادث عام 1850، بخاصة أّن الفارق الزمني بني الحدثني 14 شهرًا. وعىل الرغم من ذلك، أتَّفق مع ماسرتز 

ا. يف أّن املوكب كان استفزازيًّ

28 تعود إىل هذه الحقبة أيًضا املحاوالت األوىل لبناء كنائس خارج األحياء "املسيحية" يف املدينة؛ مثل كنيسة القديس جاورجيوس يف حّي الرشعسوس يف حلب. ولم ُيكتب لبعض 

هذه املحاوالت النجاح، كما كان األمر يف القدس مثاًل، انظر: مظلوم، ص 40 - 41.

29 من أجل بعض التفاوت يف مواقف املسيحيني من حكومة إبراهيم باشا املرصي، انظر:
Masters, Christians and Jews, p. 136.

30 تنتمي الفردة إىل نظام الرضائب املبارشة، وقد أنشأتها الحكومة املرصية يف سورية، ثّم ظلَّت السلطات العثمانية تفرضها بعد عودتها إىل سورية، وكان الحلبيون قد أطلقوا عليها 

اسم "ويركو" )من الرتكية vergü(. ونشري إىل أّنه يوجد يف املصادر يشء من عدم الوضوح، أو الخلط، بينها وبني رضيبة "اإلعانة" التي كانت ُتفرض عىل األحياء. واملهّم يف هذا السياق 

هو القيمة املرتفعة لهذه الرضيبة؛ ذلك أّنها تراوحت بني 30 و500 قرش )بحسب الحالة االجتماعية واالقتصادية للفرد(، انظر:
Abdul-Karim Rafeq, "Injustice and Complaint (Ẓulm wa-Shikāyet) in Mid-Nineteenth-Century Syria (The Case of the I’āna Tax)", in Markus Köhbach, Gisela 
Prochazka-Eisl & Claudia Römer (eds.), Acta Viennensia Ottomanica, pp., 293 - 301.
ة رّبما يكون بدا للمسلمني أّن الدولة العثمانية، بفرضها هذا النوع من  لت بوصفها مسؤوليًة فرديًة هي الجزية، ومن ثمَّ ويرى ماسرتز أّن الرضيبة الوحيدة التي كانت سابًقا قد ُسجِّ

الرضائب، تخلَّت عن التمييز بني املسلمني وغري املسلمني، انظر:
Masters, "The 1850 Events..", p. 13.

ى فْرض التجنيد اإلجباري يف مناطق سورية إىل هرب مئات الشبان من مدنهم وقراهم، انظر: 31 أدَّ
Masters, Christians and Jews, p. 135.
ويخربنا نعوم بخاش أّن أحد أبناء أصدقائه املسلمني يف حلب قد اختبأ عنده أربعة أيام هرًبا من حمالت "تمسيك لإلسالم" من أجل تجنيد شبان املدينة، انظر: أخبار حلب كما كتبها 

نعوم بخاش يف دفاتر الجمعية، 1840 - 1846، يوسف قوشاقجي )محقق(، ج 1 )حلب: مطبعة اإلحسان، 1985(. ص 36.

ُبنية بالتجار األوروبيني، وأن تكسب والء هؤالء  32 كانت الدولة العثمانية، بمنحها املسيحيني هذه االمتيازات التجارية يف اإلمرباطورية، تأمل أن تنتهَي عالقات التجار املسيحيني الزُّ
إىل صفها. ويف حادثة حلب عام 1850، كانت الجموع الغاضبة حريصًة عىل قتل اثنني عىل األقل من هؤالء التجار هما نعمة الله حميص ويوسف قصاب.
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دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

قادت هذه التغيريات يف الفرص التجارية إىل بروز عدد من رجال األعمال الكاثوليك الذين تخصصوا بالتجارة مع أوروبا. وكان حّي الصليبة 

املركز االقتصادي واالجتماعي الذي قطنته هذه الطبقة من رجال األعمال)33)، إضافًة إىل أّنه الحي الذي يضمُّ الكنائس حتى أّنه أضحى، منذ بداية 

القرن التاسع عرش، نقطَة دخوٍل للتأثريات الثقافية األوروبية.

Masters يف يوميات نعوم بخاش إشارات إىل الرقص، واللباس، والرتبية، واملفردات الغربية التي كانت يختربها املسيحيون  ويرصد ماسرتز 

بتلهف. ويرى أّن األمر تجاوز االستعراض السطحي للثقافة، ليشمل الوالء السيايس أيًضا)34). والطريف، والالفت لالنتباه أيًضا، أّن األديب والصحايف 

اللبناين خليل الخوري )1907-1836( عندما أراد أن يسخر من املحاكاة السطحية لبعض القيم والعادات الغربية يف روايته َوي. إذن لست بإفرنجي 

التي نرشها ضمن حلقات يف جريدة حديقة األخبار، اختار هذا الحي خلفيًة لشخوصه وحوادث روايته)35).

 ماذا جرى يف حلب خريف عام 1850؟ 

مرسد كرونولوجي للحوادث)36)

وصلت األوامر من إسطنبول إىل الوايل مصطفى ظريف باشا، يف أيلول/ سبتمرب عام 1850، بفرض رضيبة الفردة عىل جميع سكان حلب من 

الذكور البالغني، والبدء بإجراء القرعة العسكرية بني الذكور املسلمني الختيار بضع مئات من أهايل املدينة والريف للتجنيد يف الجيش العثماين الجديد. 

لكن لم َتُرق هذه اإلجراءات الجديدة، بطبيعة الحال، سكاَن املدينة الذين انتظروا حلول فرتة عيد األضحى ليك يتحركوا.

اليوم عىل أّن سكان أحياء الضاحية الرشقية)37)؛ مثل باب النريب)38)، وقرلق)39)، وبنقوسة)40)، وبقايا الفرقة  وُتجمع املصادر التي بحوزتنا 

االنكشارية املحلية، هم الذين تحركوا يف الليلة السادسة عرشة من ترشين األول/ أكتوبر، وطلبوا من "زعيمهم" املتسلم السابق وملتزم الرضائب 

األحياء  عىل  الهجوم  عليه  واقرتحوا  العسكرية،  والقرعة  الجديدة  الرضيبة  إلغاء  عىل  واألعيان  الوايل  عند  العمَل  بابنيس  بك  عبد الله  حلب  يف 

املسيحية الواقعة إىل الغرب.

33 ينبغي أالَّ تحجب الرثوات الهائلة التي تراكمت يف حّي الصليبة حقيقًة ُمفادها أّن القسم األعظم من املسيحيني كانوا من الفقراء. فإذا أخذنا دفاتر الجزية الخاصة بعام 1849 

ا فقط ُصنِّفوا يف خانة األغنياء )كانوا يدفعون 60 قرًشا(، و1262 ُصنِّفوا يف الخانة "وسط"  مؤرًشا داالًّ عىل األوضاع االقتصادية للمسيحيني يف املدينة، نستطيع أن نتبنيَّ أّن 154 مسيحيًّ

)كانوا يدفعون 30 قرًشا(، يف حني ُصنِّف 2259 يف خانة الفقراء )كانوا يدفعون 15 قرًشا(، انظر:
Masters, Christians and Jews, p .144.

34 Masters, "The 1850 Events..", p. 16.

35 خليل الخوري، َوي. إذن لست بإفرنجي: الرواية العربية األوىل الرائدة )1859(، رشبل داغر )محقق(، )بريوت: دار الفارايب، 2009(.

36 يف هذا السياق، نعتمد يف رسد الحوادث الرواية املنسوبة إىل مطران املوارنة بولس أروتني الذي عارص هذه الحوادث يف حلب، انظر: أهم حوادث حلب يف النصف األول من 

القرن التاسع عرش، نقاًل عن مفكرة مخطوطة للمطران بولس أروتني أسقف حلب املاروين )1788 - 1850(، بولس قرأيل )محقق(، )القاهرة: املطبعة السورية، 1927(، ص 79 - 98، 

وانظر: الغزي، كتاب نهر الذهب، ج 3، 281 - 292. ونعتمد أيًضا روايتني معارصتني مجهولتي التأليف، يتضح من سياقهما أّن مؤّلفْيها كانا من مسيحيِّي املدينة، وهما منشورتان يف 

مالحق املرجع:
Krimsti, Die Unruhen von 1850.

لت وثيقة عثمانية أسماء 395 شخًصا، بحسب أماكن إقامتهم، كانوا قد تورطوا يف أعمال النهب يومي 16 و17 ترشين األول/ أكتوبر. وكان أكرث من 200 شخص منهم أتوا من  37 سجَّ

األحياء الرشقية، وأكرث من 50 شخًصا من األحياء املتناثرة غرَب أسوار املدينة؛ مثل املشارقة، والكالسة، واملعادي. يف حني كان 32 منهم من القرى املحيطة بحلب، انظر هذه الوثيقة يف:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. MVL. 214/ 7085.

ل صلة الوصل بالعالم الريفي، كما كانت معقاًل للجسم االنكشاري يف املدينة ونقطة انطالق لكّل اضطرابات القرن التاسع عرش. وكانت أحياء الضاحية الرشقية يف حلب تشكِّ

ا  املتحالفة تجاريًّ البدوية  والقبائل  الريف  ا ألبناء  ى "باب النريب"، والذي كان مركزًا مهمًّ التي كانت تسمَّ املندثرة  بوابات حلب  أحد  الذي يجاور  الحي  املدينة، وهو  38 يقع رشَق 

ا مع انكشارية حلب. ويقول خري الدين األسدي، يف موسوعته، يف هذا الحّي: "وأهل هذا الحي فيهم صلٌف وعنجهيٌة واعتزاٌز، ويسمون حيَّهم بالعاصمة"، ص 19 - 20. وعسكريًّ

ي الحّي بقرلق: تركية بمعنى 'املثلجة'، حيث إّن أهل هذا الحي كانوا من تجار الثلج. كما أّن معظمهم كان يزاول  39 تقع رشَق الضاحية الشمالية للمدينة. ويقول األسدي: "وُسمِّ
القصابة"، املرجع نفسه، ص 183 - 184.

40 تقع أيًضا رشَق الضاحية الشمالية. ويف أصل تسمية بنقوسة ومعناها، انظر املرجع نفسه، ص 46 - 50.
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ا يجري. وغادرت الجموع الغاضبة منزله، واتجهت إىل داخل  ل البابنيس من الحشود املتجمعة أمام بيته وحرص عىل أن يبدَو غري راٍض عمَّ تنصَّ

أمامهم وهي تصيح: "عسكر ما منعطي، فردة ما مندفع". واقتحمت هذه  ِلَعْرِض احتجاجاتها  العثماين وبعض األعيان  الوايل  لقاء  املدينة محاولًة 

الجموع جامع الخرسوية الواقع عند أقدام قلعة حلب، ونهبت األسلحة التي كانت فيه منذ أيام الحكم املرصي يف حلب )1831 - 1840(.

ل  ُيشكِّ التي  الضاحية  غرب  يف  الواقعة  املختلطة  األحياء  بنهب  وبدأت  األسوار،  خارج  الشمالية  الضاحية  إىل  الليلة  تلك  يف  الجموع  عادت 

املسيحيون فيها أغلبيًة. وارتبطت عملية النهب بتحطيم املمتلكات، واالعتداء بالرضب املرّبح عىل املسيحيني، ووقعت حوادث اغتصاب وقْتل كثرية. 

ولم تدخل الجموع يف الليلة األوىل حيَّ الصليبة الذي يقُع يف أقص غرب الضاحية الشمالية، والذي تقُع فيه كنائس املسيحيِّني، عىل الرغم من أنه 

كان عىل مرَمى حجٍر منها. كما أنها لم تهاجم كنيسة القديس جاورجيوس الكاثوليكية يف حّي الرشعسوس، وهي الكنيسة الوحيدة الواقعة خارج حّي 

ل السكان املسلمون يف األحياء املختلطة إليقاف عمليات النهب واالعتداء يف أحيائهم. الصليبة. ويف املقابل، تدخَّ

ا، فاألعداد القليلة للحامية العثمانية يف املدينة لم ترتك له سوى االنسحاب إىل  كان الوايل العثماين مصطفى ظريف باشا يف وضع صعب جدًّ

قشلة الشيخ يربق)41) الحصينة يف شمال املدينة. كما بدا األعيان وأبناء اأُلرس الرثية الذين أداروا شؤون املدينة التجارية واالجتماعية فرتًة طويلًة 

عاجزين عن مواجهة الجموع الغاضبة. فأرسعوا إىل االلتحاق بالوايل العثماين يف الثكنة العسكرية؛ ألنهم أصبحوا هدًفا للجموع الغاضبة. وكان أبناء 

املدينة يشعرون، عموًما، بأّن األعيان قد خذلوهم ولم يستطيعوا إلغاء إجراءات العاصمة التعسفية. وَفِهَم الجميع أّن املدينة أصبحت خارج سيطرة 

اإلدارة العثمانية، وأّن املتمردين يف األيام املقبلة سوف تكون لهم الكلمة األخرية.

ُبعًدا مختلًفا، واقترص الهجوم عىل حّي الصليبة، وُنِهَب نهًبا  يف الليلة السابعة عرشة من ترشين األول/ أكتوبر، أخذ الهجوم عىل املسيحيني 

ا، وُأحرقت فيه كنيستان، إحداهما قديمة؛ وهي للرسيان الكاثوليك، واألخرى حديثة )ُبِنيت يف الفرتة املرصية(؛ وهي للروم الكاثوليك)42). عالوًة  تامًّ

كن الخاصة باإلكلريوس املسيحي، وشنُّوا يف تلك الليلة غارًة عىل حّي الرشعسوس الذي يقع وسط  عىل ذلك، أحرق املنتفضون عدًدا من دور السَّ

الضاحية الشمالية الغربية للمدينة، وأحرقوا كنيسة القديس جاورجيوس )ُبِنيت يف الفرتة املرصية أيًضا(.

زت، عىل نحٍو أسايس، يف التجار الكبار، ويف اإلكلريوس الكاثولييك. ويف ما يبدو، لم تتجاوز حاالت  يف تلك الليلة، وقعت كذلك حوادُث قتٍل تركَّ

الحوادث،  تعليقه عىل هذه  Jean-Claude David، يف  الرغم من ذلك تظلُّ مالحظة جان كلود دايفيد  ليلتني عرشين حادثًة. وعىل  القتل خالل 

ا وعنيًفا، إنما من دون نيَّة يف التعرض إىل حياة  دقيقًة؛ إذ يقول: "إّن االعتداء ضّد املسيحيني جاء منضبًطا عىل نحٍو الفٍت للنظر. فالنهب كان منهجيًّ

الناس")43).

رت الخسائر املادية للمسيحيني من جرَّاء النهب وإحراق الكنائس خالل الليلتني  ا؛ إذ ُقدِّ يف املقابل كانت التكلفة املالية لهذه الغارة عاليًة جدًّ

عبد الله  الرضائب  ملتزم  وكان  الكاثوليكية)44).  الروم  لطائفة  كيس  12 ألف  من  أكرث  منها  كيس،  30 ألف  من  بأكرث  عثمانية  وثيقة  يف  املذكورتني 

ًحا بأّن ما حدث يف الليلة السادسة عرشة خارج  اره، ملوِّ البابنيس مديًنا للخزانة العثمانية بمبلغ 4000 كيس، فحاول ترهيب قاطني حّي الصليبة وتجَّ

حيِّهم قد يحدث يف حيِّهم، إن هم لم يسعفوه يف أزمته املادية.

من جهة أخرى، كان البابنيس قلًقا وهو يرقب انحطاط مركزه والخطر املحدق بوظيفة ملتزم الرضائب والعشور التي كان يشغلها يف والية حلب؛ 

نتيجًة إللغاء االلتزام وإقرار النظام الرضيبي املبارش الذي أخذت الدولة العثمانية بتطبيقه يف الواليات. وضغط الوايل العثماين مصطفى ظريف باشا 

41 هي الثكنة العسكرية التي أنشأها إبراهيم باشا، والتي تخرتق بشكلها املستطيل الضاحية الشمالية من جهة الرشق، والتي ُتعرف اليوم بثكنة هنانو.

42 من الصعب معرفة السبب الذي جعل الجموع الغاضبة ُتعفي من هذه "العقوبة" أربع كنائس أخرى يف الحي؛ اثنتني منها لألرمن األرثوذكس، وواحدة للموارنة، وواحدة للروم األرثوذكس.

43 جان كلود دايفيد، "حلب: من العاصمة العثمانية إىل املدينة السورية"، مجلة املستقبل العريب، السنة 36، العدد 415 )أيلول/ سبتمرب 2013(، ص 101.

44 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 226/ 13493.

ونشري إىل أّن جميع عائدات الجزية يف حلب الخاصة بعام 1849 لم تتجاوز 112.800 قرًشا؛ أي نحو 226 كيًسا، انظر:
Kuroki, "The 1850 Aleppo Disturbance..", p. 228.
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ده بمصادرة أمالكه)45). ويف ما يبدو، استغل البابنيس االستياء العاّم لفقراء األحياء الرشقية من الرضيبة  عىل البابنيس لدفع املستحقات املرتتبة عليه وهدَّ

الجديدة والتجنيد؛ لتحريِك قاعدته وهزِّ األمن يف املدينة، وإحراج السلطات العثمانية أمام األوروبيني بالضغط عىل املسيحيني.

الكاثوليك يف حّي  الوجهاء  التالية عندما رفض  الليلة  ما حدث يف  الليلة األوىل، عىل عكس  الصليبة يف  الكنائس وحّي  املنتفضون  لم يمسَّ 

الصليبة هذا االبتزاز، ولم يلتفتوا إىل مشكالت جريانهم املسلمني يف الضاحية الرشقية، ولم يستطع عبد الله البابنيس "ضبط" درجة العنف ومداه 

الوايل العثماين عىل قبول  الليلتني فحسب، بل نجح يف إيقافه تماًما خالل األيام التي تلته)46). وأجرب األعياُن والقناصُل األوروبيون  خالل هاتني 

التفاوض مع أبناء الضاحية الرشقية؛ ما أسفر، خالل ثالثة أيام، عن اتفاق بني الطرفني.

ا ملوضوعنا  لقد َحِفَظ األرشيف العثماين يف إسطنبول الوثيقة التي تتضمن الرشوط التي قبل املنتفضون الصلح عىل أساسها، وهي مهّمة جدًّ

هذا)47). وهذه الوثيقة ثنائية اللغة؛ إذ جرى تسجيل الرشوط باللغة العربية أوَّاًل، ثّم ُأتبعت بالرتجمة العثمانية، وهي ُتفتتح بطلٍب ُمفاده عدم تطبيق 

د الخطوات  التجنيد والقرعة العسكرية، وقد ورد فيها كذلك طلٌب ُمقتضاه أن يكون املتسلم "ابن بلد". وتعود الوثيقة ثانيًة إىل موضوع التجنيد وُتحدِّ

أماكنهم أن يعملو مضبطة  البلد واستقرارهم يف  الكرام إىل  أفندينا وجناب األعيان  القول: "وبعد ترشيف  إلغائه؛ من خالل  اتباعها لطلب  الواجب 

بموجب ختومة الجميع بعدم أخذ النظام ويعطو هذه املضبطة إىل عبداه بك فهو يجمعنا ويرينا إياها ونحن نرسلها عن يد القناصل")48).

أقسم املنتفضون عىل التزام هذه الرشوط، وعىل إغاثة السلطان باملال، والعيال، يف حال تعرضه لحرب ما. ولكنَّهم يف الوقت نفسه، جددوا 

رفضهم لفكرة التجنيد النظامي. ويف حني يوحي الصْوغ والَقسم أّن األمر مقصور عىل ذلك، يستدرك املنتفضون أمرين آخرين؛ أّولهما جْعل رضيبة 

عىل األمالك بداًل من رضيبة الفردة الشخصية)49)، وثانيهما ماثل يف القول "ناقوس ال يدّق، وصليب ال يرفع. وجوار ومماليك عند النصارى والقناصل 

ال يستخدموا، والذي عندهم يطلقوهم. ويلزمو أدبهم مع املسلمني حتى يأمنو بعد ذلك عىل أنفسهم والله عىل ما نقول وكيل")50).

البابنيس إىل قشلة الشيخ يربق،  البلد" عبد الله  للوايل العثماين مصطفى ظريف باشا واألعيان، يف تلك األوضاع، إال استدعاء "ابن  لم يبَق 

وتعينيه قائم مقام، وطلب منه العمل عىل استعادة األمن يف املدينة، عىل أن يكاتب األعياُن إسطنبول من أجل العفو عن املنتفضني، وعىل أن يجرَي 

كّل ذلك بضمانة قناصل أوروبا يف املدينة.

م نفسه للجميع عىل أنه ال يمكن االستغناء عنه. وعىل الرغم من وجود الوايل  نجح عبد الله البابنيس يف فرض النظام عىل املدينة مرًَّة أخرى، وقدَّ

العثماين، بدا أّنه هو ورجاله الذين يحكمون املدينة؛ عىل النحو الذي كانت عليه األمور مطلَع القرن التاسع عرش حني سيطر االنكشاريون عىل املدينة، 

بما حدث،  العاصمة  إلخبار  الهدوء  فرتة  باشا  ظريف  فاستغل  الجديدة.  املركزية  العثمانية  والتطلعات  التصورات  مع  يتعارض  كان  الذي  األمر  وهو 

واستدعى قوات عثمانيًة من كلس وديار بكر، ومن املدن القريبة، وكان عددها قد بلغ ثمانية آالف شخص.

دة بمدفعية إنكليزية حديثة. ويف  استكمل مصطفى باشا استعداداته، مطلَع ترشين الثاين/ نوفمرب، مع وصول تعزيزات عثمانية مدرَّبة ومزوَّ

الثاين من ترشين الثاين/ نوفمرب، أصبح الوايل العثماين يف وْضع يسمح له بمطالبة املنتفضني بتسليم جميع األسلحة التي يف حوزتهم. لكّن املدينة 

لت املدينة كثريًا عىل  رفضت طلب الوايل، وبدا واضًحا أنها اختارت املواجهة مع الجيش العثماين الحديث معتمدًة عىل دعم قبائل عنزة البدوية، وعوَّ

45 Ibid., p. 226 -227;

وانظر أيًضا: الغزي، ج 3، ص 287، 289.
ويلوم املطران أروتني الروم الكاثوليك يف حّي الصليبة عىل عدم تداركهم املوقف عىل غرار اليهود الذين أرسلوا "مبلًغا من الدراهم" إىل البابنيس ليصدَّ الرضر عنهم، انظر كتابه ص 81.

46 Kuroki, "The 1850 Aleppo Disturbance..", p. 230.

47 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 222 /13185.

48 نالحظ أهّمية الدور والصدقيَّة اللذين كان القناصل األوروبيون يحظون بهما يف حلب عند مختلف األطراف، يف حني أّن القناصل األوروبيني يف حادثة جدة عام 1858، ومذبحة 
دمشق عام 1860، كانوا هدًفا للجموع الغاضبة، وكان بعضهم ضمن القتىل.

49 هي الرضيبة التي كانت ُتعرف بـ "الرتابية".

50 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 222 /13185.



كانون الثاين / ينايـر 2015 العدد  1

130

ياق أحد املسيحيني املعارصين للحوادث، فإّن بعض سكان املدينة كان يعتقد أّن السلطان عبد املجيد  ق يف هذا السِّ تدخل البدو. وإن كان لنا أن نصدِّ

ى دهام "ملًكا" عليهم. هو سلطان األتراك وليس سلطان العرب؛ لذلك عنيَّ املنتفضون أمري عنزة املسمَّ

وتوجه عبد الله بابنيس، يف الخامس من ترشين الثاين/ نوفمرب، مع عدد من مختاري محالِّ األحياء الثائرة إىل القشلة إلبالغ الوايل العثماين 

بعدم قدرتهم عىل جمع األسلحة من الثوار. فما كان من مصطفى باشا إالَّ أن قام بإجراءات اعتقال واسعة. وكان هذا بمنزلة إعالٍن للحرب من جهة 

ة أّي فرصة، بالنسبة إىل املنتفضني،  ت إىل األحياء الثائرة أعداد كبرية من البدو بقيادة دهام أمري عنزة)51). ولكن لم تكن ثمَّ السلطات العثمانية. وانضمَّ

بشأن مواجهة املدفعية الحديثة والجيش العثماين النظامي املدرَّب.

قصف مصطفى باشا، عىل مدار اليومني التاليني، األحياَء املتمردَة يف املدينة التي تقع رشَق الضاحية الشمالية وجنوب رشق القشلة. ثّم دفع 

بالجيش العثماين إىل هذه األحياء وسمح له بنهبها وإحراقها عن آخرها، وُطورِد كّل من يشتبه يف وجود عالقة له بأعمال النهب والقتل واالشتباك 

ا؛ إذ قتل خالل تلك األيام الثالثة نحو 3000 )53) من أبناء املدينة، كما أّن السلطات العثمانية  مع الجيش العثماين)52)، وكان الردُّ العثماين عنيًفا جدًّ

فرضت غرامات ماليًة هائلًة عىل املسلمني يف تلك املدينة؛ من أجل تعويض املسيحيني ما ُنِهَب منهم، وإعادة تعمري الكنائس املحرتقة. وُأرسل عبد الله 

البابنيس وزعماء التمرد اآلخرين إىل إسطنبول للتحقيق معهم. لكّن البابنيس لن يصل إىل العاصمة العثمانية؛ ألّنه سيلقى حتفه يف طريقه إليها.

تطبيق  يف  جديتها  مدى  يف  األورويب،  العاّم  والرأي  السياسة  تجاه  العثمانية  للدولة  كبريًا  ًيا  تحدِّ لت  شكَّ عام 1850،  حلب،  أّن  واضًحا  بدا 

ها العنيف عىل تمرُّد املدينة بتلك الطريقة إال دليٌل عىل الطريقة التي نظرت بها إىل  اإلصالحات التي أخذتها عىل عاتقها يف خط غول خانه. وما ردُّ

الحوادث. ولم يكن هدف الدولة الوحيد هو إنقاذ املسيحيني، بل كان صدقيَّتها، وقدرتها عىل فرض الرضائب، والتجنيد اإلجباري)54)، والترصف عىل 

غرار الدول الحديثة التي َتِفي بالتزاماتها إزاء األوروبيني. فقد سارعت إىل إجراء القرعة العسكرية كما ساقت األرسى إىل التجنيد، وعادت وجنَّدت 

عدًدا كثريًا من الحلبيني عشية حرب القرم)55).

العنف يف حلب قبل عام 1850

يف ما ييل جزء من حواٍر داَر يف حضور نعوم بخاش، بعد وصول أخبار أوىل مفادها تحرُّك أبناء الضاحية الرشقية يف اليوم األول "للقومة":

"- إّن البلد قامت ونيتهم سودة ومرادهم قتل النصارى.

- هذا يش عمره ما صار، فقط مرادهم النهيبة فهذا يمكن، روق بالك")56).

51 لم تكن هذه املرة األوىل، ولن تكون األخرية التي سيصطدم بها دهام )تويف عام 1871( بالدولة العثمانية، ويف ما يتعّلق بنشاطه يف القرن التاسع عرش، انظر:
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 25 - 31.

52 يبدو أّن الذين شاركوا يف القتال ضّد القوات العثمانية، يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1850، أتوا عىل نحٍو حرصيٍّ من األحياء الرشقية والقرى املجاورة للمدينة، انظر:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ .DH. 225/ 13432.

ويبدو أّن كثريًا من الذين "تجرؤوا عىل القيام بالحرب" ُأِخذوا للخدمة العسكرية التي كانت قد أقرتها الدولة، انظر:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 225/ 13483.

ا، انظر: ا عثمانيًّ 53 أشار التقرير الرسمي العثماين إىل مقتل 3400 شخص من املتمردين و27 جنديًّ
Masters, Christians and Jews, p. 161.

الشأن  هو  كما  التجنيد،  كان  الوقت  ذلك  ويف  إسطنبول.  يف  االنكشاريِّني  تصفية  بعد  مبارشًة  عام 1826،  إىل  حلب  عىل  التجنيد  فْرض  األوىل  العثمانية  الدولة  محاوالت  54 تعود 
عام 1850، جزًءا من التصورات الخاصة بتحديث الدولة، ووسيلًة إلخضاع املدن املتمردة، انظر:

Hakan Erdem, "Recruitment for the ‘Victorious Soldiers of Muhammad’in the Arab Provinces, 1826-1828", in I. Gershoni, H. Erdem & U. Woköck (eds.), Histories 
of the Modern Middle East - New Directions (Boulder/ London: Lynne Rienner, 2002), p. 189 - 206.

55 الغزي، ج 3، ص 296.

56 بخاش، ج 2، الدفرت الثالث، ص 205.
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أي  وحدوده؛  يحدث  أن  أو ما يمكن  البلد،  "قامت"  ما  إذا  ما يحدث  طبيعة  يعرف  قائلها  أّن  عىل  تدلُّ  صار"  ما  عمره  يش  "هذا  عبارة  إّن 

"النهيبة". ولم تكن "القومات" باألمر الطارئ عىل الحلبيني. وكان نعوم بخاش ومعارصوه واعني أّنه حصل توتُّر وتغريات يف مدينتهم منذ الجيلني 

السابقني، وأّن املدينة خرجت عن سيطرة إسطنبول أكرث من مرَّة، منذ الربع األخري من القرن الثامن عرش، وأنَّها سقطت ضحية "القسوة الهوجاء 

التفاوض مع  دائًما، وطقًسا ختاميًّا إلخفاق عملية  متاحًة  إمكانيًة  السلطة،  َعْسِف  املدينة، يف حال  أبناء  إىل  بالنسبة  العنف  للسياسة")57). وقد كان 

السلطة واستنزاف كّل الطرائق "الرشعية" األخرى.

، واستطاعت السلطة العثمانية بْسط نفوذها عىل املدينة دائًما. ولم تظهر  بقيت الحياة السياسية يف حلب َطوال الفرتة العثمانية، هادئًة بوجٍه عامٍّ

يف حلب أيُّ ساللة محلِّية حاكمة يف القرن الثامن عرش، وذلك عىل خالف معظم ُمدن سورية وفلسطني وأجزائها)58). إضافًة إىل ذلك، لم يحاول 

ك يف رشعية الحكم العثماين. ثمَّ بدأ كّل يشء يتغريَّ يف منتصف القرن الثامن عرش. وكانت البداية مع انهيار الطرق التجارية الفارسية  أحد أن يشكِّ

وتجارة الحرير اإليراين، بسبب الحروب واالضطرابات الداخلية؛ إذ فقد التجار الحلبيون البضائع التي درَّت عليهم أرباًحا عظيمًة َطوال قرون عديدة.

التي رضبت سورية،  املناخ، واألوبئة  تقلبات  الحبوب. وكانت  وإنتاج  الغذائية  باملواد  تتعلق  الفرتة مشكالت  إىل جانب ذلك، ظهرت يف هذه 

إضافًة إىل انعدام األمن يف األرياف، وراء هذه املشكالت)59). وارتبطت هذه األوضاع كلُّها ببداية سلسلة الحروب الروسية - العثمانية، وحاجة الخزينة 

د الوالة العثمانيون يف هذه الفرتة يف فرض رضائب قاسية  ة إىل أموال الرضائب واملحاصيل الزراعية لتمويل جيشها وإطعامه. ولم يرتدَّ العثمانية امللحَّ

لتمويل خزانة الحرب يف إسطنبول، وتمويل أفراد الحامية العسكرية التي كانت ترافقهم وترافق حاشيتهم الخاصة أيًضا.

السكان  لتنظيم  الفوىض  هذه  استغالل  واالنكشاريِّني(  األرشاف  من  نان  )تتكوَّ عسكريتني  شبه  مجموعتان  استطاعت  أخرى،  جهة  من 

خْلفهما، ومحاولة أداء دور سيايس واقتصادي. وغالًبا ما وقفت إحدى هاتني املجموعتني، أو كلتاهما، إىل جانب أبناء املدينة؛ من أجل فْرض رشوط 

أفضل للتفاوض، أو حتى طْرد ممثِّل السلطة العثمانية من املدينة مثلما نرى ذلك الحًقا. ويف الوقت نفسه، عمد زعماء مجموعات الطموحات الكبرية 

أحياًنا يف  ا. عالوًة عىل ذلك، دخلت املجموعتان  انعكاًسا كارثيًّ انعكس عىل األوضاع  الذي  الغذائية، األمر  للحبوب واملواد  إىل سياسات احتكارية 

رصاعات مفتوحة يف شوارع املدينة، عىل نحِو ما حصل عام 1797، وارتبطت بأعمال نهٍب وتحطيٍم للممتلكات وترويٍع ألبناء املدينة.

يمكن اعتماد عام 1770 تاريًخا لبدء االضطرابات وتدهور السلطة العثمانية يف املدينة)60)، وسلسلة األزمات التي لن تنتهَي حتى االنفجار الذي وقع 

عام 1850. ويف هذه الحقبة، قاد األرشاف يف حلب االنتفاضات األُوىل؛ إذ ينقل قناصل أوروبا يف حلب أّن متسلِّم املدينة هرب برفقة األعيان، عام 1770، 

خوًفا من غضب الجموع التي اتهمتهم بعرقلة وصول الحبوب إىل املدينة، وأّن تلك الجموع لم تقبل بعودة أولئك الهاربني إىل املدينة قبل تأمني الحبوب، 

وخْفض رسوم املحاكم وأجورها يف املدينة)61). ولن تهدأ املدينة تماًما إال مع دخول الجيوش العثمانية املتوجهة إىل قتال عيل بك املرصي)62).

د يوسف عبود  ويف عام 1775 بارك القايض واملفتي والعلماء يف حلب تحرُّك االنكشاريني إلخراج الوايل العثماين عيل باشا من املدينة بالقوة)63). وقد عدَّ

الحلبي املعارص للحوادث مظالم هذا الوايل ضّد املسيحيني، األعيان، من البازركانيِّني واالنكشاريِّني، ومحاوالت ابتزازه لألموال. كما نقل عبود، وهو 

57 ماركوس، ص 106 - 122.

58 حاولت عائلة إبراهيم قطار آغايس االضطالع بهذا الدور عند انعطافة القرن )1790 - 1805(، لكنها رسعان ما اصطدمت بمقاومة عنيفة من املدينة وبْطش الدولة العثمانية )يف 
. بشأن هذه العائلة ورصاعاتها، انظر: ، أو يف املدينة بوجه خاصٍّ مطلع القرن التاسع عرش( بطبقة األعيان، سواء كان ذلك يف اإلمرباطورية بوجه عامٍّ

Lewis Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land (London: John Murray, 1822), p. 649 - 652.

59 يف ما يتعلَّق بالصعوبات املختلفة التي عانتها املدينة يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش، انظر: ماركوس، ص 147 - 184.

الجوية،  الطاعون، وسوء األحوال  ة؛ من اضطراباٍت وثوراٍت، إضافًة إىل مرض  املهمَّ املدينة  الحلبي يوسف عبود تدوين حوادث  الكاثولييك  التاجر  بدأ  أيًضا،  العام  60 يف هذا 

الفواز )محقق(،  1805 املرتاد يف تاريخ حلب وبغداد، فواز محمود   -  1771 اليومية:  حوادث حلب  الغذائية وارتفاع أسعارها، وذلك حتى عام 1805، انظر كتابه:  ونْقص املواد 

)حلب: شعاع للنرش والعلوم، 2006(.

61 Bodman, p. 108 - 109.

62 عبود، ص 71 - 78.

63 املرجع نفسه، ص 98 - 104.
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املتحمس لالنكشاريني ولـ "أهل البلدة"، املراحل التي جرى من خاللها طْرد الوايل العثماين؛ إذ بدأ األمر بعْقد اجتماع عند قايض املدينة، وجرى عْرض 

الشكوى وإحضار الشهود، وطلب املفتي والعلماء إذًنا يف إخراج الوايل من املدينة. فأرسل القايض إىل الرساي الحكومي القريب من القلعة وفًدا يضمُّ علماء 

ممثلني "عن لسان الرشع وأهل البلدة قاطبًة أنه يأمرك الرشع الرشيف بأن تخرج من البلد قبل أن يقوم العام عليك ويخرجوك بعد انكسار شأنك")64).

لكّن عيل باشا رفض مطالب أهل البلدة واحتّج بأنه حاكم للمدينة وفق فرمان سلطاين. فتأكد القايض حينئٍذ أّن هذا الوايل "عص الرشع"، 

الرساي  محارصة  عىل  االنكشاريون  فيه  عمل  يف وقت  املدينة،  وأبواب  األسواق  وإغالق  اآلذان  بإبطال  وأمر  واغتصاًبا"،  قهرًا  بـ "إخراجه  وأفتى 

ر يف حال حصول حريق. ولم يجد عيل باشا، بعد بضعة أيام،  والتمرتس وراء املآذن واملواضع العالية ، وأفرغوا األسواق القريبة من البضائع لئالَّ تترضَّ

ا من مغادرة املدينة وتسليمها إىل االنكشاريني ريثما تبعث إليها إسطنبول والًيا جديًدا. وتكرَّر السيناريو نفسه تقريًبا عام 1784 مع الوايل عبدي  ُبدًّ

باشا)65).

ه من خالل قوله: "داروا الينكجارية عىل  ويصف عبود املرارة والشعور بالظلم الذي تسبب به هذا الوايل، وتضامن أبناء املدينة يف الوقوف ضدَّ

القواس والدكاكني واألسواق والخانات وسّكروا الجميع، وقام العام جميعه ومضت وجوه القوم إىل القايض والعلما وطلبوا منهم رفع الباشا ألنه رجل 

ظالم سافك الدما بغري حّق مجّرم املسلمني والنصارى متعدي حقوق الرشيعة")66).

خارج  إىل  والعلماء  األعيان  بحضور  ومرافقتهما  الرساي  من  إخراجهما  جرى  إذ  العثماين؛  الوايل  حياة  عىل  املنتفضون  حافظ  الحالتني،  ويف 

القايض)67).  السيطرة عليها برسعة، وُوضعت تحت رقابة  املدينة لضمان سالمتهما. وحتى الحمالت االنتقامية ملالحقة "العوانية" وقتلهم، جرت 

أنفسهم  املسيحيني  أّن  املثال،  سبيل  عىل  عبود،  ويذكر  باملدينة.  حلَّت  التي  الفوىض  من  الرغم  عىل  أو الكنائس،  للمسيحيني،  التعرُّض  يْجِر  ولم 

لجؤوا إىل القايض، بعد إخراج عيل باشا من املدينة؛ لتخليصهم من غرامة كبرية حاول الوايل الجديد أن يفرضها عليهم)68). كما امتدح عبود انضباط 

لوا "اإلدارة" االنكشارية الجديدة يف املدينة عن طيب  االنكشاريني والطريقة التي أداروا بها املدينة بعد إخراج عبدي باشا. وكان املسيحيون قد موَّ

خاطر، ووصف عبود مبلغ األلف قرش الذي دفعه املسيحيون بأنه "إكرامية")69).

أّما االضطراب الكبري الثالث، فقد وقع يف حلب عام 1797، يف ظّل سيطرة االنكشاريِّني عىل املدينة، وسعي إبراهيم قطار آغايس - وهو ملتزٌم 

محيلٌّ ذو مطامح جامحة تدعمه بعض العائالت النافذة يف حلب وإسطنبول - للتخلص منهم. ولم يكن يف املدينة آنئٍذ أيُّ ممثِّل للسلطة العثمانية. 

حلب  قلعة  سفح  عند  يقع  الذي  األطروش  جامع  إىل  نسبًة  األطروش"،  "حادثة  باسم  حلب  يف  املحلية  والذاكرة  التواريخ  يف  الحادثة  هذه  وُتعرف 

الشهرية)70).

انفجر العنف يف ذلك العام بطريقة لم يسبق لها مثيل، وال ُيعرف بالضبط سبب ما حدث. ويلمح عبود يف تاريخه إىل أّن إبراهيم قطار آغايس هو 

الذي دفع بفريق من األرشاف إىل االصطدام باالنكشاريِّني واستفزازهم، بل املبادرة بقتل عدٍد منهم، وحينئٍذ توجه االنكشاريون إىل املفتي لطلب 

دوا يف اقتحام الجامع وقتلهم. ن األرشاف يف جامع األطروش، لكّن االنكشاريِّني لم يرتدَّ اإلذن يف الرد عىل اعتداء األرشاف، فكان لهم ذلك. فتحصَّ

64 عبود، ص 71 - 78.

65 املرجع نفسه، ص 132 - 142.

66 املرجع نفسه، ص 136.

67 انظر يف القول: "التمسوا من الرشع أنه يخرج منادي ينادي عىل روس الجميع أنه إذا مسكوا أحد من العوانية ال أحد يمد يده عليه إال بالرشيعة"، املرجع نفسه، ص 140.

68 املرجع نفسه، ص 107 - 108.

69 املرجع نفسه، ص 143.

70 الواقع أّن "حادثة األطروش" كانت بدايًة ملجموعة من الصدامات التي امتدت نحو عاٍم، وأّنها لم تكن حادثًة منفصلًة كما صورها الغزي يف كتابه نهر الذهب، املرجع نفسه، 
ص 283 - 287، ص 292 - 294.
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دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

بقبائل الرتكمان والبدو. وتحوَّل االقتتال بني الطرفني إىل غارات  إذ استعانت مختلف األطراف  العنف من عقاله؛  انفلت  بعد هذه الحادثة، 

نْهب طالت بيوت املسلمني واملسيحيني خارج األسوار يف الضاحية الشمالية. واتُِّخذت املنازل متاريَس للمقاتلني، وُثِقبت الُجُدر إلطالق النار منها)71). 

ولم تهدأ األوضاع إال مع دخول القوات العثمانية املتوجهة لقتال الفرنسيني يف مرص إىل حلب، وتعيني إبراهيم قطار آغايس والًيا عىل املدينة، وَطْرد 

جميع القادة االنكشاريني منها. ووَقع القتال يف قْلب األحياء املختلطة، وعىل مقربة من حّي الصليبة. وعىل الرغم من ذلك لم ُتستغّل الفوىض من أجل 

التعرض للكنائس أو املسيحيني)72).

ويف عام 1804 بالغ الوايل محمد إبراهيم قطار آغايس، االبن األكرب إلبراهيم، يف فرض الرضائب واحتكار املواد الغذائية. ومرًة أخرى، استطاعت 

ن بتكية "أبو بكر" التي  املدينة أن تتحرك ككتلة واحدة وتجربه عىل مغادرة حلب. وكانت التكلفة هذه املرة قاسيًة. واستطاع محمد قطار آغايس التحصُّ

تقع يف أقص شمال املدينة، وقصف املدينة باملدفعية )وهي املرة األوىل يف تاريخ حلب(، يف محاولة لكبح املتمردين. غري أّن املنتفضني تمّكنوا يف نهاية 

، من إخراجه من املدينة هو وقواته األلبانية)73). وحكم االنكشاريون حلب يف األعوام السبعة التالية. ويف هذه األثناء، بدأت  األمر، بعد عمليات كرٍّ وفرٍّ

الدولة العثمانية تستعيد شيئًا من عافيتها وتعمل بعض اإلصالحات، بالتخلص من االنكشاريني واألعيان يف األقاليم. وتوىل جّبان باشا عام 1813 نفَي 

بعض القادة االنكشارينب عن املدينة، وإعدام بعضهم اآلخر فيها)74)، ولكّن األمر مع خورشيد باشا سيأخذ ُبعًدا جديًدا.

ا، قد وصل إىل حلب بوصفه والًيا جديًدا عام 1817، حاماًل تطلعات إسطنبول  كان خورشيد باشا الذي ذكرناه يف حادثة إعدام أحد عرش كاثوليكيًّ

لة باستعادة السيطرة عىل الواليات التي ابتعدت، درجًة ما أو أخرى، عن املركز خالل القرن الثامن عرش. وكان خورشيد باشا منذ بداية  الجديدة املتمثِّ

القرن التاسع عرش والًيا للسلطة العثمانية يف كّل األطراف املهّددة باالنفصال عن جسم اإلمرباطورية. فقد ُأرسل بعد الحملة الفرنسية إىل اإلسكندرية 

عام 1801 للمساهمة يف إعادة السلطة العثمانية، وأصبح عام 1804 حاكًما ملرص، بدياًل من سلطة محمد عيل الصاعدة. كما أنه عمل وزيرًا أعظم يف 

الفرتة 1812 – 1815، قاد خاللها حمالت عسكريًة يف البوسنة. وعندما اندلعت الثورة اليونانية عام 1821، كان خورشيد باشا حاكم املورة التي رّبما جرى 

قْتله فيها أثناء إحدى املعارك التي خاضها)75).

بناًء عىل ذلك، ينبغي أن ُتفهم وظيفة الوايل التي شغلها خورشيد باشا يف حلب، يف الفرتة 1817 – 1820، ضمن هذا السياق؛ إذ ُأنيَط به وْضع حّد 

ا، لسيطرة الدولة. ويف ترشين األول/ أكتوبر عام 1819، فَرض عىل الحلبيني رضيبة "الصليان" التي كان يريد من  للفوىض يف املدينة وإعادتها، نهائيًّ

خاللها تمويل بعض املشاريع املائية يف املدينة. ولم َيُمرَّ االحتجاج عىل هذه الرضيبة بالقنوات التقليدية للمدينة، عرب القايض واملفتي، بل انفجر العنف 

ا، من دون أيِّ مقدمات، من مختلف األطراف)76). وبادرت مجموعة من األهايل بالهجوم عىل أماكن إقامة الجنود األلبان يف املدينة،  انفجارًا فجائيًّ

لون الحامية العثمانية يف حلب، وقتلت عدًدا كثريًا منهم. كما هاجمت مجموعة أخرى الرساي والرصاف واملتسلم. وقد كانوا يشكِّ

لم َيَدْع خورشيد باشا الذي كان يف ذلك الوقت خارج املدينة إمكاًنا أليِّ فرصة للتفاوض؛ إذ بدأ بقصف املدينة باملدافع َطوال مئة يوم تقريًبا. 

وُيعدُّ هذا الشكل الفجايئ من العنف سمًة مميِّزًة لحوادث 1850 أيًضا. ولم يكن مصطفى ظريف باشا ليرتدد يف ِفعل األمر نفسه، لو توافرت له القوة 

الكافية يف ترشين األول/ أكتوبر 1850. فقد كان عليه، كما رأينا، انتظار وصول التعزيزات واملدفعية الحديثة ليدكَّ املدينة.

71 املرجع نفسه، ص 287.

72 يذكر عبود أّن املسيحيني استجاروا باالنكشاريِّني لحماية بيوتهم من الرسقة، "فنقلوا لهم متاعهم عىل ظهورهم إىل بنقوسة ولم يضيع لهم يش"، ص 287.

ه، انظر املرجع نفسه، ص 318 - 323. 73 بشأن أعمال هذا الوايل والثورة ضدَّ

74 يف إجراءات هذا الوايل ضدَّ االنكشاريني، انظر: الغزي، ج 3، ص 247 - 249.

75 أبراهام كوبليان، ثورة الحلبيني عىل الوايل خورشيد باشا العثماين 1819 - 1820: يوميات املطران أبراهام كوبليان، بطرس مرايايت ومهران ميناسيان )محققان(، )حلب: 
منشورات مطرانية األرمن الكاثوليك، 2008(، ص 57 - 58.

اَل من خالله عىل مدار مئة يوم )يوًما إثر يوم( مجريات تلك الحوادث، انظر  رًا متعاطًفا مع املنتفضني، سجَّ 76 ترك املطرانان أروتني وكوبليان، وهما معارصان للحوادث، وصًفا مؤثِّ
كتاب أروتني، ص 36 – 60؛ وانظر أيًضا كتاب كوبليان ص 73 – 172.
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ياق، ال يمكن فهم هول العنف العثماين إال من خالل رغبة الدولة يف استعادة سلطتها من األعيان والفرق شبه العسكرية. وبعد  يف هذا السِّ

الحلبيِّني  املسلمني  أحد  صيحة  كوبليان  الكاثوليك  األرمن  مطران  وينقل  باشا.  خورشيد  ضّد  أطيافها  بجميع  املدينة  وقفت  األوىل،  القذيفة  سقوط 

ة محمد، يا أهل حلب، اصربوا تسعة عرش يوًما، بعد هذه املدة حلب تصري قدح لنب  ة موىس، يا أمَّ ة عيىس، يا أمَّ املتفائلني بهزيمة خورشيد باشا: "يا أمَّ

ويصري فرح")77). ولكّن نبوءة ذلك الحلبي لم تتحّقق، ومرًة أخرى بطشت السلطة العثمانية بأهل املدينة، وفرضت عليهم غرامات قاسيًة. وقد شارك 

املسيحيون يف حوادث هذه االنتفاضة، حتى أّن الشاعر نرص الله الطرابليس نَظم للمقاتلني قصائد حماسيًة، كما أشار كوبليان بفخٍر إىل بعض أبناء 

طائفته الذين شاركوا "أهل البلد" يف القتال)78).

لم تكن هذه هي املرة األوىل التي يشارك فيها املسيحيون يف هذا النوع من االضطرابات. ففي عام 1775 أشار بعض القناصل األوروبيني إىل 

 Ulrich Gasper الرحالة األملاين أولريش ياسرب سيتزين  بدا   ،1805 - 1804 انتفاضة  باشا)79). ويف  مشاركة بعض املسيحيني واليهود يف حصار عيل 

Seetzen ُمفاَجًأ؛ بسبب مشاركة مسلحني مسيحيني يف القتال ضّد قوات الوايل محمد إبراهيم قطار آغايس)80). ولكن تظّل أسئلة مطروحة يف هذا 

السياق؛ إذ كيف جرى الخروج عن تقاليد املدينة عام 1850؟ وملاذا جرى ذلك؟ وهل توافقت الدولة العثمانية، يف أعني أبناء املدينة املسلمني، مع 

النخبة املالية التجارية الكاثوليكية الصاعدة يف إصالحاتها الجديدة؟

الرابطة  أنفسهم عن  الصليبة بحلب، عزلوا  باب توما بدمشق، وحّي  الكاثوليك يف حّي  ار والسمارسة  التجَّ أّن  يرى كلٌّ من شيلرش وماسرتز 

االجتماعية واملطالبية ألبناء مدينتهم، واختاروا فصل أنفسهم عن جريانهم)81). وقد بدا هذا األمر واضًحا عام 1850، من خالل موقف سكان األحياء 

املختلطة من جريانهم املسيحيني.

من جهة أخرى، يكشف اإلحصاء السكاين الذي أجرته السلطات العثمانية يف حلب، قبل عام من حادثة 1850، خريطة التوزع املسيحي يف 

املدينة. وتبوح هذه الخريطة بيشء من نيَّات املنتفضني، وبالرشخ االقتصادي االجتماعي الحاصل حينئٍذ)82). وقد ذكرنا يف رسدنا للحوادث أّن الهجوم 

ليلتي 16 و17 ترشين األول/ أكتوبر قد انحرص يف األحياء املسيحية الواقعة يف الجهة الغربية من الضاحية الشمالية. لكن ألم يكن يف سائر أحياء 

املدينة، سّكان مسيحيون أيًضا؟

إذا نظرنا يف اإلحصاء العثماين الذي ذكرناه، وهو الذي يشتمل عىل عدد الخانات )أي الوحدات السكنية(، وعىل عدد الذكور البالغني)83) يف كّل 

حّي، أمكننا أن نالحظ، عىل سبيل املثال، وجود أكرث من 70 خانًة للمسيحيني يعيش داخلها أكرث من 260 شخًصا )الذكور فقط( يف األحياء املالصقة 

لحّي جلوم الكربى داخل األسوار. فهذه هي الحال يف حّي تسكنه أغلبّية مسلمة، لم نعرف أّن سكانها قد شاركوا يف النهب أو القتال ضّد الجيش 

العثماين. لكن كيف يكون األمر إذا نظرنا إىل األحياء التي أىت منها املنتفضون أنفسهم؟

77 املرجع نفسه، ص 160.

78 بشأن َدْوِر املسيحيني يف هذه الحوادث، انظر:
Feras Krimsti, "Gesellschaftliche Konfigurationen während des Aufstands 1819/20 in Aleppo nach den Aufzeichnungen des armenisch-katholischen Bischofs 
Abraham Kubilyan", Der Islam, Vol. 88, no.1 (2011), p. 139 - 143.

79 Bodman, p. 113.

80 Ulrich Gasper Seetzen, Tagebuch des Aufenthalts in Aleppo 1803-1805, Judith Zepter in cooperation with Carsten Walbiner (Zürich/ New York: 
Olms- Verlag, 2011), p. 131.

81 شيلرشا، ص 37، وانظر أيًضا: ماسرتز، ص 17.

82 جداول هذا اإلحصاء محفوظة يف:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, NFS. d. 03726.

83 كان الهدف من إجراء ذلك اإلحصاء تحديد عدد الذكور الذين ُيمكن إخضاعهم للقرعة العسكرية أو للرضائب املختلفة. وبناًء عىل هذا، ينبغي مضاعفة عدد السكان املذكور يف 
. الوثيقة ملعرفة عددهم اإلجمايل عىل نحٍو تقريبيٍّ
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ل اإلحصاء العثماين وجود أقلية مسيحية صغرية يف األحياء الرشقية للضاحية الشمالية )14 خانًة و109 أشخاص ذكور بالغني()84). وكان  لقد سجَّ

من األجدر باملنتفضني - لو كانت دوافعهم دينيًة - أن يستهلُّوا غارتهم بالهجوم عىل جريانهم املسيحيني قبل أن ينتقلوا إىل أقص الغرب من الضاحية. 

ويف الواقع، لم َيْجِر التعرض للمسيحيني إطالًقا، أو لبيوتهم يف هذه املناطق التي حافظ السكان فيها عىل الحد األدىن من التضامن )داخل األسوار 

والضاحية الرشقية(.

وحتى يف الضاحية الغربية نفسها دافع السكان املسلمون يف األجزاء املختلطة عن جريانهم املسيحيني. فقد اختبأ نعوم بخاش، مثاًل، عند جاره 

ن يف يومياته تاريخ وفاة "قدور الناطور أبو إبراهيم مسلم، هذا يف قومة البلد حما نعوم سالم وأخوه من  مصطفى سكيف)85)، وحرص عىل أن يدوِّ

الغارة")86). أّما بطريرك الرسيان الكاثوليك بطرس جروة الذي تعرَّض لرضب مرّبح، فقد ذكر يف تقريره املتعّلق بالحادثة الذي أرسله إىل روما، أنَّ أحد 

مسلمي املدينة أنقذه من املوت، وأخذه إىل منزله، وأحرض له طبيًبا، وأبقاه عنده ثالثة أيام، ثّم أرسله إىل القنصل الفرنيس)87).

خامتة

دت                                               وغدت لـكّل ُتًقى وفضٍل موضَعا  "هذي ديار البطريك تجدَّ

        بعد احرتاق وقته وىلَّ فــــــإْن                                                أرخت فُقل وقٌت مىض لن يرجَعا")88)

الكاثوليكية  الروم  بطريركية  إيوان  عىل  منقوشًة  تركها  وقد  للحادثة،  يؤرخوا  أن  يريدون  للذين  عام 1859  مراش  فرنسيس  وصية  هي  تلك 

" و"لن يرجَعا"، تعكس التفاؤل الذي أشاعه خط همايون  التي ُأعيد بناؤها بعد حريق عام 1850. وإّن النظرة املتفائلة بأّن وقت الحرائق قد "وىلَّ

رشيف 1856، وسائر التنظيمات العثمانية. وليس ذلك يف ما يخصُّ العالقات بني أبناء الديانات املختلفة فحسب، بل بني الدولة العثمانية واملجتمع 

بأكمله، ويف ما يخصُّ تغليب "التمدن" عىل "التوحش" أيًضا.

لقد عربَّ ذلك التفاؤل عن نفسه بانخراط مجموعة من الكاثوليك الحلبيني يف الحركة األدبية والصحافية يف املدينة، بوصفه مساهمًة أساسيًة يف 

حركة النهضة العربية البارزة يف ذلك الوقت)89). ومع ذلك، ال ُيمكن إغفال التحوالت التي طرأت عىل الوعي العاّم للجماعات املختلفة يف بالد الشام 

مع حملة إبراهيم باشا املرصي، واإلصالحات الرضيبية واإلدارية العثمانية التي تلتها.

لقد تقرَّب إبراهيم باشا إىل األوروبيني، وأدخل سياسات "دوالتية" يف مجال فْرض الرضائب والتجنيد اإلجباري، والضغط عىل األعيان وأبناء 

العائالت الكبرية. وأنشأ مجالس محليًة لها صفة تمثيلية للمسلمني، واملسيحيني، واليهود؛ بهدف إدارة شؤون املدن. وعندما عادت الدولة العثمانية 

إىل بالد الشام، مطلَع األربعينيات من القرن التاسع عرش، بدا أنها تريد أن تستأنف اإلجراءات املرصية غري الشعبية التي كانت قد أشعلت عدًدا من 

الثورات ضّد املرصيني. ولكن ينبغي االنتباه إىل أّن طموحات التحديث العثماين يف هذه املرحلة اقترصت عىل الجوانب اإلدارية والتنظيمية؛ مثل إنشاء 

84 يذكر املطران ناوفيطوس أدلبي أرقاًما أكرب من هذه األرقام؛ ذلك أّن عدد عائالت الروم الكاثوليكية يف هذا الجزء من املدينة قد بلغ "55 عائلًة، عدد أنفارها 250". والالفت للنظر 
أّن هذه العائالت تعرَّضت بيوتها للنهب والحرق عىل يد الجيش العثماين الذي ُأطلقت يده يف األحياء الرشقية بعد هزيمة أبناء هذه األحياء. يف حني أّن جريانهم املسلمني، ليلتي 16 و17 

ترشين األول/ أكتوبر، لم يتعرضوا لهم إطالًقا، انظر كتابه: أساقفة الروم امللكيني يف حلب يف العرص الحديث )حلب: مطبعة اإلحسان، 1983(، ص 302.

85 بخاش، ص 289.

86 املرجع نفسه، ص 249.

."SC Siri, Vol. 17: 294" 87 رسالة البطريرك جروة، وهي محفوظة يف مجمع انتشار اإليمان بروما، ضمن الرمز

88 فرنسيس مراش، األعمال الكاملة، محمد جمال باروت )محقق(، املجلد 7 )دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007(، ص 531.

89 بشأن الحياة الفكرية يف حلب )يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش( ودراسة أهّم أعالم هذه املرحلة ونصوصها، انظر: جمال باروت، حركة التنوير العربية يف القرن التاسع 
عرش: حلقة حلب دراسة ومختارات، سلسلة قضايا وحوارات النهضة العربية، املجلد 17 )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1994(.
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مجالس تمثيلية)90) للمساعدة يف إدارة الواليات. إضافًة إىل ذلك، يمكن تلخيص مبادئ اإلصالح العثماين خالل فرتة خّط غولخانة يف نقاط ثالٍث 

هي: عدالة النظام الجبايئ، وسالمة األمالك، وحرية الترصف فيها)91).

ملوقعها  املسيحية  األقلية  وبتحسني  العثمانية،  الدولة  يف  والعسكري  االقتصادي  األورويب  النفوذ  بنمّو  مقرتنًة  اإلجراءات  هذه  جاءت  لقد 

ا مرئًيا  االقتصادي واالجتماعي يف مدن كثرية. وكانت الكنائس الحديثة والكبرية التي ُشيِّدت أثناء الفرتة املرصية رمزًا لهذا الصعود، وتعبريًا معماريًّ

عن الفضاء الجديد الذي يريد املسيحيون أن يتحركوا فيه، يف وقٍت كانت فيه السياسات العثمانية تزعزع "النظام القديم" ورموزه يف املدينة)92). 

َم املنتفضون  ة االحتجاج وجهتها االجتماعية واالقتصادية. وَقدَّ ع التضامن الداخيل يف املدينة بني الجماعات املختلفة، من دون أن تغريِّ قوَّ وقد تصدَّ

الفردة  بقيت رضيبة  الجندية. يف حني  تفرض  أن  العثمانية  الدولة  واستطاعت  تمرُّدهم.  الجديدة رشًطا إليقاف  والرضيبة  الجندية  إلغاء  عام 1850 

موضوًعا لغضب املسلمني يف املدينة.

املدينة.  يف  أسايس  ٍر  توتُّ عامَل  األمالك،  عىل  رضيبة  إىل  الفردة  رضيبة  بتحويل  املتمثِّل  املنتفضني،  مطلب  بقَي  الحوادث،  من  عامني  وبعد 

البلد قاموا يقتلوا الشيخ العبجي ألجل إنه ما أراد أن الفردة تكون عىل الرتاب بل عىل  ويخربنا نعوم بخاش الذي عارص هذه الحوادث أّن "أهل 

الرقاب")93). وهذه املرة، أذعنت السلطات العثمانية، وألغت الفردة، وأقرَّت بداًل منها رضيبة األمالك، األمر الذي لم يعجب األعيان وأبناء العائالت 

الكبرية؛ ما دفعهم عام 1853 إىل املطالبة بإعادة الفردة: "فتجمعوا اإلسالم عده وافرة وراحوا للرصايا وقدموا عرض حاالت بأن ال يريدوا الفردة بل 

الرتابية واملالكة يدفعوها)94) وخاف الباشا واألعيان من أهل البلد")95).

ُيربز الخالف يف تلك الرضيبة حقيقة الرصاع يف املدينة، كما يربز الصعوبات التي ظّلت تواجه الدولة العثمانية مع أبناء العائالت األغنياء وذوي 

النفوذ الذين ال يريدون التخيل بسهولة عن امتيازاتهم. ويصعب العثور عىل أّي أثٍر لعداوة مستحكمة بني املسيحيني واملسلمني يف حلب العثمانية، 

ذلك.  "التسامح"  لقرينة  أن يكون  ال يمكن  كما  تحليليًة،  أداًة  تكون  أن  أو  شيًئا،  تفرسِّ  التاريخ - أن  فهم  الديني" - يف  "العداء  لقرينة  وال يمكن 

و"الذي تراه وتستقرئه يف تاريخ الحلبيني أنهم كانوا إذا جاعوا قاموا، وإذا ُظلموا ثاروا، وتأىب نفوسهم أن ترىض به وأن تقيم عليه")96).

90 ُيَعدُّ املجلس واحًدا من أهّم مرشوعات التنظيمات العثمانية يف مرحلتها الباكرة. فقد أقرَّت التنظيمات صالحيات واسعًة للمجلس تتجاوز سلطة وايل املدينة نفسه. ويشري املسترشق 
العثمانية يف حلب لحادثة عام 1850 هو رفُض أعضاء املجلس )وهم  ي السلطة  أّن أحد أسباب إخفاق تصدِّ بازييل، يف إحدى مذكراته املرفوعة إىل موسكو، إىل  الرويس قسطنطني 
مسلمون( مْنَح الوايل العثماين والسلطة العسكرية صالحيات التحرك ضّد العصيان، انظر: سوريا ولبنان وفلسطني يف النصف األول من القرن التاسع عرش: مذكرات رحالة، تقارير 

علمية واقتصادية ووثائق قنصلية وسياسية وعسكرية، ريجنكوف وسميليانسكايا )محرران(، يوسف عطا الله )مرتجم(، )بريوت: دار النهار، 1993(، ص 418.
ل التنظيمات الخريية بأنها وضع سلطة مجلس الشورى يف املدينة فوق سلطة الوايل. فعندما أرادت الدولة العثمانية عام 1852 أن  ومن املثري لالنتباه أّن أحد الكاثوليك يف حلب قد أوَّ
ُتعيد للوايل سلطته السابقة، ظّن نعوم بخاش أّن الدولة أبطلت التنظيمات كلَّها، انظر يف القول: "الباشا يكون أعىل من الشورة والشورة تنتظره ال هو ينتظرها هكذا كأنه بطلت ترتيبات 

الخريية وتنظيماتها"، بخاش، ص 311.

91 دومينيك شوفالييه، مجتمع جبل لبنان يف عرص الثورة الصناعية يف أوروبا، منى عبد الله عاقوري )مرتجمة(، ط 2 )بريوت: دار النهار، 2001(، ص 328.

92 يرى جان كلود دايفيد أّن سلوك النخبة املسيحية يف املدينة بدا للمسلمني "إهانًة للفقر والظروف املزرية للحياة اليومية لدى األغلبية، بما فيه بعض املسيحيني. كما أّن رفضهم 
دفع إتاوة للمشاغبني جعلهم حلفاء السلطة العثمانية ومسؤولني عن تلك التغريات التي ال يجوز قبولها"، انظر مقالته ص 101.

93 بخاش، ص 280 - 281، ص 284 - 285.

94 أْي فليدفع أصحاب األمالك هذه الرضيبة.

95 بخاش، ص 312.

96 محمد راغب الطباخ، أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج 3 )حلب: املطبعة العلمية، 1925(، ص 440.



137

دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

قامئة املصادر واملراجع

الوثائق

 	."SC Siri, vol. 17: 294" رسالة البطريرك جروة، مجمع انتشار اإليمان بروما، الرمز

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ .DH. 225/ 13432.

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 222 /13185.

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 225/ 13483.

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. DH. 226/ 13493.

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ. MVL. 214/ 7085.

• Başbakanlık Osmanlı Arşivi, NFS. d. 03726.

املراجع العربية

أبراهام، كوبليان. ثورة الحلبيني عىل الوايل خورشيد باشا العثماين 1819 - 1820: يوميات املطران أبراهام كوبليان، بطرس مرايايت ومهران 	 

ميناسيان )محققان(، حلب: منشورات مطرانية األرمن الكاثوليك، 2008.

أدلبي، ناوفيطوس. أساقفة الروم امللكيني يف حلب يف العرص الحديث، حلب: مطبعة اإلحسان، 1983.	 

األسدي، خري الدين. موسوعة حلب املقارنة، محمد كمال )محقق(، حلب: جامعة حلب، 1987.	 

أهم حوادث حلب يف النصف األول من القرن التاسع عرش، نقاًل عن مفكرة مخطوطة للمطران بولس أروتني أسقف حلب املاروين )1788 - 1850(، 	 

بولس قرأيل )محقق(، القاهرة: املطبعة السورية، 1927.

باروت، جمال. حركة التنوير العربية يف القرن التاسع عرش: حلقة حلب دراسة ومختارات، سلسلة قضايا وحوارات النهضة العربية، دمشق: 	 

منشورات وزارة الثقافة، 1994.

بخاش، نعوم. أخبار حلب كما كتبها نعوم بخاش يف دفاتر الجمعية، 1840 - 1846، يوسف قوشاقجي )محقق(، حلب: مطبعة اإلحسان، 1985.	 

الخوري، خليل. َوي. إذن لست بإفرنجي: الرواية العربية األوىل الرائدة )1859(، رشبل داغر )محقق(، بريوت: دار الفارايب، 2009.	 

دايفيد، جان كلود. "حلب: من العاصمة العثمانية إىل املدينة السورية"، مجلة املستقبل العريب، السنة 36، العدد 415، أيلول/ سبتمرب 2013.	 

رافق، عبد الكريم. العرب والعثمانيون 1516 - 1916، ط 2، دمشق: مطابع ألف باء - األديب، 1993.	 

أبيض )مرتجمة(، دمشق: 	  الثامن عرش، ملكة  القرن  السادس عرش إىل  القرن  العثماين من  العرص  العربية حلب يف  املدينة  أندريه.  ريمون، 

منشورات وزارة الثقافة، 2007.

واقتصادية ووثائق قنصلية وسياسية 	  تقارير علمية  التاسع عرش: مذكرات رحالة،  القرن  األول من  النصف  ولبنان وفلسطني يف  سوريا 

وعسكرية، ريجنكوف وسميليانسكايا )محرران(، يوسف عطا الله )مرتجم(، بريوت: دار النهار، 1993.

شوفالييه، دومينيك. مجتمع جبل لبنان يف عرص الثورة الصناعية يف أوروبا، منى عبد الله عاقوري )مرتجمة(، ط 2، بريوت: دار النهار، 2001.	 

شيلرش، ليندا. دمشق يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، عمرو املالح ودينا املالح )مرتجمان(، دمشق: مطبعة دار الجمهورية، 1998.	 



كانون الثاين / ينايـر 2015 العدد  1

138

الطباخ، محمد راغب. أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، حلب: املطبعة العلمية، 1925.	 

عبود، يوسف. حوادث حلب اليومية: 1805-1771 املرتاد يف تاريخ حلب وبغداد، فواز محمود الفواز )محقق(، حلب: شعاع للنرش والعلوم، 2006.	 

ميالدي(، 	  عرش  التاسع  القرن  إىل  عرش  السابع  القرن  )من  العثمانية  املرحلة  خالل  الشام  بالد  يف  واملسيحيني  املسلمني  بني  العالقات 

معطيات وثائق املحكمة الرشعية يف مدن: حلب، بريوت، دمشق، طرابلس، بريوت: مطبعة أنيس التجارية، 2005.

الغزي، كامل. كتاب نهر الذهب يف تاريخ حلب، شوقي شعث ومحمود فاخوري )محققان( ط 2، حلب: دار القلم العريب، 1999.	 

ماركوس، أبراهام. الرشق األوسط عشية الحداثة: حلب يف القرن الثامن عرش، أيمن سيد درويش )مرتجم(، حلب: شعاع للنرش والعلوم، 2009.	 

مراش، فرنسيس. األعمال الكاملة، محمد جمال باروت )محقق(، دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007.	 

البوليس 	  أندراوس  إلياس  األب   ،)1855 - 1848( األخرية  سنوه   :)-1855 1833 - 1779( مظلوم  الثالث  مكسيموس  البطريرك  توما.  مظلوم، 

)محقق( سلسلة وثائق تاريخية للكريس املليك األنطايك، حريصا: مطبعة القديس بولس، 1926.

املقديس، أسامة. ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف يف لبنان القرن التاسع عرش تحت الحكم العثماين، ثائر ديب )مرتجم(، بريوت: دار 	 

اآلداب، 2005.

املراجع األجنبية

• Acta Viennensia Ottomanica. Akten des 13. CIEPO-Symposiums, Wien: Institut für Orientalistik, 1999.

• Bodman, Herbert L. Political Factions in Aleppo. 1760-1826, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1963.

• Braude, Benjamin & Lewis, Bernard (eds.). Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural 
Society, New York: Holmes & Meir Publications, 1982.

• Burckhardt, Eleni Gara. et al. (eds.). Popular Protest and Political Participation in The Ottoman Empire, Studies in Honor 
of Suraiya Faroqhi, Istanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2011.

• Gershoni, I. et al. (eds.). Histories of the Modern Middle East - New Directions, Boulder/ London: Lynne Rienner, 2002.

• Haddad, Mahmoud. et al. (eds.). Toward a Cultural History of the Mamluk Era, Beirut: Ergon Verlag Würzburg, 2010.

• Reilly, James A. “Inter-Confessional Relations in Nineteenth-Century Syria: Damascus, Homs and Hama compared”, Islam 
and Christian-Muslim Relations, vol. 7, no. 2, 1996.

• Krimsti, Feras. “Gesellschaftliche Konfigurationen während des Aufstands 1819/20 in Aleppo nach den Aufzeichnungen 
des armenisch-katholischen Bischofs Abraham Kubilyan”, Der Islam, vol. 88, no.1, 2011.

• ---------------- Die Unruhen von 1850 in Aleppo: Gewalt im urbanen Raum, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2014.

• Kuroki, Hidemitsu. “The Orthodox-Catholic Clash in Aleppo in 1818”, Orient, vol. 29, 1993.

• Lewis, Lewis. Travels in Syria and the Holy Land, London: John Murray, 1822.

• Ma’oz, Moshe. Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 - 1861: The Impact of the Tanzimat on Politics and Society, 
Oxford: Clarendon P, 1968.

• ----------------“Syrian Urban Politics in the Tanzimat Period Between 1840 and 1861”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, vol. 29, no. 2 (1966).



139

دراســات
حادثة حلب عام 1850: دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة 

العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيامت العثامنية

• Masters, Bruce. “The 1850 Events in Aleppo: An Aftershock of Syria’s Incorporation into the Capitalist World System”, 
International Journal of Middle East Studies, vol. 22, 1990.

• ---------------- Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism, New York: Cambridge University 
Press, 2001.

• Norman N. Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

• Seetzen, Ulrich Gasper. Tagebuch des Aufenthalts in Aleppo 1803-1805, Judith Zepter in cooperation with Carsten Walbiner, 
Zürich/ New York: Olms- Verlag, 2011.

• Social and Economic History of Turkey, 1071-1920), (Ankara: Meteksan, 1980).

• Vrolijk, Arnoud. “No Conscripts for the Nizâm”, The 1850 Events in Aleppo as Reflected in Documents from Syrian and 
Dutch Archives”, Journal of Turkish Studies, vol. 26, no. 2, 2002.



جامعة  يف  اإلرسائيلية  والدراسات  السياسية  العلوم  وأستاذ  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يف  مقيم  غري  * باحث 
القدس، فلسطني. 

أجــرت الوكالة اليهودية يف أثناء الثورة العربية الفلســطينية الكربى 1936 - 1939 الكثري مــن االتصاالت واالجتامعات الرسية 
مع قادة الكتلة الوطنية والنخب الســورية املختلفة. ويف هذه الدراســة عرض ألسباب اهتامم الوكالة اليهودية بسورية 
وبالكتلــة الوطنية خالل تلك الثورة، وما رافق ذلك من تزايد يف نشــاط "القســم العريب" )جهاز املخابــرات( التابع للوكالة 
اليهودية يف ســورية يف تلك الفرتة. كام أّن فيها معالجًة للمفاوضات الرســمية الرسية التي جرت بني الوكالة اليهودية 
والكتلة الوطنية السورية التي كانت حينئذ تقود نضال الشعب السوري من أجل االستقالل عن فرنسا، مع التطرق إىل خلفية 
ل ملضامني هذه املفاوضــات، ووقفة عند األولويات والدوافع واألهداف للوكالة  هــذه املفاوضات وحيثياتها، وعرض مفصَّ

اليهودية والكتلة الوطنية من هذه املفاوضات.

تستند هذه الدراسة إىل مصادر أولية، ويف مقدمتها تقارير كبار املسؤولني يف جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية 
للوكالة اليهودية  الذين أجروا تلك املفاوضات واالتصاالت، وهي التقارير املحفوظة يف األرشيفات اإلرسائيلية. كام تستند 

الدراسة إىل مذكرات قادة الوكالة اليهودية حينئذ، عالوًة عىل الدراسات واملذكرات التي عالجت تلك الفرتة.

In its efforts to establish a Jewish State in Palestine at the expense of the Palestinian people, and its fight against 
the Palestinian national movement, the Jewish Agency in Palestine, the forerunner of the Israeli state, constantly 
interfered in the domestic affairs of neighboring Arab countries. This intervention intensified during the 1936-1939 
Palestine Rebellion, and the Political Department of the Jewish Agency recruited agents in these countries while 
also communicating illicitly with elites and local leaders there.

This article examines the Jewish Agency’s efforts during the Palestinian Rebellion to influence the Syrian 
National Block, which was leading the Syrian people’s struggle for independence from France. It details the 
content of these secret and officially recorded negotiations during that time period.

املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية 

يف سورية

The Negotiations between the Jewish Agency and the Syrian 
National Bloc

 *Mahmoud Muhareb   |   محمود محارب
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مقّدمة

جرت يف سنوات الثورة العربية الفلسطينية الكربى 1939-1936 اتصاالت واجتماعات ومفاوضات كثرية ومكثفة ورسية، يف غالبيتها العظمى، 

العربية املجاورة لفلسطني، والكثري من نخب تلك األقطار ومناطق أخرى من الوطن العريب)1).  اليهودية وممّثليها وقادة األقطار  بني قادة الوكالة 

وقد قام عدد كبري نسبًيا من الدراسات والكتب بالبحث يف االتصاالت واملفاوضات التي دارت يف فرتة االنتداب الربيطاين عىل فلسطني بني الحركة 

الصهيونية والوكالة اليهودية مع كل من قيادات األردن ولبنان ومرص.

والنخب  الوطنية  والكتلة  ناحية  من  اليهودية  الوكالة  بني  ومفاوضات  واجتماعات  اتصاالت  وجود  بعدم  السائد  االعتقاد  من  النقيض  وعىل 

يف  املختلفة  السورية  والنخب  الوطنية  والكتلة  اليهودية  الوكالة  بني  ا  جدًّ كثرية  واجتماعات  اتصاالت  جرت  أخرى،  ناحية  من  سورية  يف  املختلفة 

هذه  بشأن  والكتب  األبحاث  فإّن  ذلك،  من  الرغم  وعىل  الكربى.  الفلسطينية  العربية  الثورة  أثناء  يف  بخاصة  وأربعينياته،  املايض  القرن  ثالثينيات 

االتصاالت واالجتماعات واملفاوضات تكاد أن تكون معدومة. وقد أشارت بعض الكتب والدراسات إىل بعض االتصاالت واالجتماعات واملفاوضات 

بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية، وأفردت لها عدًدا محدوًدا من الصفحات من دون أن تتابع وتبحث طبيعة عالقات الوكالة اليهودية وعمقها 

ا من قادة الكتلة الوطنية، ومع عدد كبري أيًضا من القيادات والنخب السورّية األخرى)2). واستمراريتها مع عدٍد كبري نسبيًّ

دأبت الوكالة اليهودية عىل التدخل يف شؤون سورية وبقية األقطار العربية املجاورة لفلسطني يف العقود التي سبقت النكبة وتأسيس إرسائيل 

يف سنة 1948. وكان هدفها، كما يتبني من مداوالت قادة الوكالة اليهودية وتقاريرهم وقراراتهم يف تلك الفرتة، إبقاء سورية واألقطار العربية ضعيفة 

القومية  العريب املشرتك والحركة  بينها، وعرقلة قيام جبهة عربية موحدة ضد الصهيونية، وإضعاف العمل  ومفككة، وإذكاء الخالفات والرصاعات 

العربية ورضب الوحدة العربية كفكرة وكمرشوع، وتغذية الخالفات والرصاعات يف املجتمعات العربية عىل أسس طائفية وإثنية وعشائرية وجهوية.

الساحة  الفلسطينية، ورأت أن  الوطنية  الحركة  بالنسبة إىل  القرن املايض مدى أهمية سورية  اليهودية يف منتصف ثالثينيات  الوكالة  أدركت 

السورية باتت تشكل منذ انطالق الثورة العربية الفلسطينية الكربى سنة 1936 مركزًا أساًسا وقاعدة إسناد مهمة جًدا للثورة العربية الفلسطينية عىل 

الُصعد املختلفة. لذلك اهتمت الوكالة اليهودية بسورية اهتماًما كبريًا، وكثفت نشاط جهاز استخباراتها فيها. ويف هذا السياق، أجرى قادة هذا الجهاز 

اتصاالت واسعة مع النخب السورية املختلفة، وعقدوا مفاوضات مع قيادة الكتلة الوطنية يف سورية، وكانت غاية ذلك كله تحقيق األهداف التالية:

ӵӵ.وقف الدعم املتنوع واملهم للغاية، الذي كان الشعب السوري وقواه الوطنية يقدمانه إىل الثورة الفلسطينية

ӵӵ.إحداث رشخ بني الكتلة الوطنية يف سورية والحركة الوطنية الفلسطينية

ӵӵ.الحصول عىل تأييد قيادة الكتلة الوطنية والنخب السورية األخرى يف موضوع إنشاء وطن قومي يهودي يف فلسطني

ӵӵ.تكوين مصالح مشرتكة بني الوكالة اليهودية وقيادة الكتلة الوطنية عىل حساب حقوق الشعب العريب الفلسطيني القومية

ӵӵ.نفي حقوق الشعب العريب الفلسطيني القومية أو تهميشها، ووسم حركة الشعب الفلسطيني الوطنية بالتطرف واإلرهاب

ӵӵ حل القضية الفلسطينية يف إطار اتفاق يهودي – عريب شامل بني الوكالة اليهودية والحركة القومية العربية بقيادة الكتلة الوطنية، عىل حساب الشعب العريب

الفلسطيني وحركته الوطنية.

1 لتكوين فكرة عن حجم تلك االتصاالت واملفاوضات بني الوكالة اليهودية والقيادات العربية، انظر عرًضا مقتضًبا لها يف كتاب: صربي جريس، تاريخ الصهيونية 1918-1939: 

الوطن القومي اليهودي يف فلسطني )نيقوسيا: مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 1986(، الجزء الثاين، ص 386-393.

سوريا  القّيم  كتابه  يف  ونرشها  الثمانينيات  منتصف  يف  أنجزها  التي  الدكتوراه  أطروحة  يف  اليهودية  والوكالة  الوطنية  الكتلة  بني  االتصاالت  من  جزء  إىل  خوري  فيليب  2 أشار 

نيل  أيًضا إىل هذه االتصاالت واملفاوضات  611-607. وأشار  1997(، ص  العربية،  1945، ط1 )بريوت: مؤسسة األبحاث   1920 العربية  القومية  الفرنيس: سياسة  والنتداب 

كابالن يف ص 49-52:
Neil Caplan, Futile Diplomacy (London: Frank Cass and Company Ltd., 1986).
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َأوىل موشيه رشتوك )شاريت( الذي رأس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية يف الفرتة 1933 - 1948 وأصبح وزير خارجية إرسائيل عند تأسيسها 

ثم رئيًسا للحكومة اإلرسائيلية سنة 1954 – 1955، أهمية كبرية لعمل "القسم العريب" )جهاز املخابرات( التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية، 

ولدور ذلك "القسم" املهم كأداة فعالة لتحقيق أهداف الوكالة اليهودية تجاه العرب، ولجمع املعلومات عنهم والتجسس عليهم، وإجراء اتصاالت 

بالنخب العربية يف األقطار املجاورة لفلسطني)3). وقد شهد ذلك الجهاز تطورًا ملحوًظا يف عمله ويف املهمات امللقاة عليه، وعمل تحت قيادة شاريت يف 

الجهاز يف ثالثينيات القرن املايض عدد من الكوادر الشابة، كان أبرزها إلياهو ساسون)4) وإلياهو أبشتاين)5) وريؤوفني زاسلني )شيلواح()6)، الذين أدوا 

دورًا مهًما يف قيادة العمل االستخباري الصهيوين يف سورية، وأجروا اتصاالت بالنخب العربية السورية، وجّندوا عمالء ملصلحة الوكالة.

تمكنت قيادة الدائرة السياسية للوكالة اليهودية من متابعة تطور الحوادث يف سورية واالطالع بدقة عىل ما كان يدور يف صفوف الكتلة الوطنية 

والفعاليات السياسية السورية املختلفة، وعىل أولوياتها السياسية واملعضالت التي تواجهها، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، كان أهمها:

ӵӵ نشاط "القسم العريب" الذي جمع املعلومات وقدم التحليالت بشأن تطور األوضاع يف سورية، وأعد معلومات دقيقة عن اتجاهات القادة والنشطاء

السوريني وأولوياتهم وميولهم السياسية)1(.

ӵӵ.االتصاالت والعالقات واللقاءات املبارشة التي قام بها قادة "القسم العريب" مع النخب السورية

ӵӵ نجاح "القسم العريب" يف تجنيد مجموعة من العمالء يف سورية يك يعملوا ملصلحة الوكالة اليهودية يف منتصف ثالثينيات القرن املايض، أي عشية اندالع

الثورة الفلسطينية الكربى. وكان أهم هؤالء العمالء عبد الله عبود الذي قدم للوكالة اليهودية معلومات وخدمات يف غاية األهمية، ومّكنها من االطالع عن 

كثب وباستمرار عىل ما كان يدور يف أوساط الكتلة الوطنية والقيادات والنخب السورية املختلفة. وكان عبود قد بدأ تعامله مع الوكالة اليهودية يف أيلول/ سبتمرب 

1935، حني أرسل تقريره األول يف 13 أيلول/ سبتمرب 1935 )أنظر امللحق رقم  1(، واستمر يف عمله بانتظام، ومن دون انقطاع، حتى سنة 1948 عىل األقل)1(.

3 للمزيد عن نشأة املخابرات الصهيونية ودورها يف التجسس عىل العرب، انظر: محمود محارب، "املخابرات الصهيونية: بدايات التجسس عىل العرب،" املستقبل العريب، العدد 357 
)ترشين الثاين/ نوفمرب 2008(.

1934 إىل "القسم العريب" )جهازاملخابرات ( التابع للدائرة السياسية للوكالة  1920 إىل فلسطني، وانضم يف سنة  4 إلياهو ساسون )1978-1902(: وِلد يف دمشق وهاجر منها سنة 
اليهودية. ورسعان ما أصبح مديرًا لذلك القسم، ثم مديرًا لقسم الرشق األوسط يف الدائرة السياسية للوكالة اليهودية. كان عضًوا مهًما يف لجان الرتحيل الثالث التي أنشأها شاريت يف 
السنوات 1937 و1942 و1948، والتي وضعت الخطط بهدف ترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه. وبعد قيام إرسائيل، أصبح مديرًا لقسم الرشق األوسط يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية، 
وشارك يف مفاوضات رودس 1949 لتوقيع اتفاق هدنة بني إرسائيل وكلٍّ من مرص ولبنان، وأصبح وزيرًا يف الحكومات اإلرسائيلية طوال سنوات ستينيات القرن املنرصم. انظر: إلياهو 

ساسون، الطريق إىل السالم )بديرخ إيل هاشلوم(، عربي )تل أبيب: عام عوفيد، 1978(.

5 إلياهو أبشتاين )إيالت( )1990-1903(: وِلد يف روسيا وهاجر إىل فلسطني يف سنة 1924. درس يف قسم الدراسات الرشقية يف الجامعة العربية يف القدس ثم يف الجامعة األمريكية يف 
بريوت. انضم يف سنة 1934 إىل "القسم العريب" املذكور وتابع يف الثالثينيات، كما إلياهو ساسون، االتصاالت والعالقات بالنخب العربية، وال سيما يف سورية ولبنان. كان عضًوا مهًما يف 
لجان الرتحيل املشار إليها، وُعنّي أميًنا عاًما للجنة الرتحيل األوىل. ثم عّينته الوكالة اليهودية مندوًبا لها يف واشنطن يف الفرتة 1948-1945، ثم أصبح سفريًا إلرسائيل يف الواليات املتحدة 
سنة 1950-1949، وسفريًا يف بريطانيا يف الفرتة 1950 - 1959، ثم رئيًسا للجامعة العربية )1968-1962(. انظر: إلياهو أبشتاين )ايالت(، عودة صهيون والعرب )شيبات تسيون 

فعراف(، عربي )تل- أبيب: دفري، 1974(.

6 ريؤوفني زيسلني )شيلواح( )1959-1909(: وِلد يف القدس، ودرس يف قسم دراسات الرشق األوسط يف الجامعة العربية يف القدس، وانضم يف سنة 1931 إىل "القسم العريب" التابع 
للدائرة السياسية للوكالة اليهودية الذي أرسله يف تلك السنة إىل بغداد للتجسس عىل العراق. أصبح يف سنة 1936 مسؤواًل عن التنسيق بني املخابرات اليهودية واملخابرات الربيطانية. 
وقد تابع االتصاالت بالنخب العربية يف الثالثينيات واألربعينيات، وكان من مؤسيس األجهزة األمنية اإلرسائيلية غداة تأسيس إرسائيل، ورأس جهاز املوساد يف الفرتة 1952-1948، ثم 
ُعنّي مفوًضا يف واشنطن سنة 1953، فمستشارًا لوزيرة الخارجية يف الفرتة 1959-1957. انظر: حجاي شاكيد، موساد لرجل واحد: ريؤوفني شيلواح أبو املخابرات اإلرسائيلية )موساد 

شل إيش إحاد: ريؤوفني شيلواح أبو املخابرات اإلرسائيلية(، عربي )القدس: عيدنيم، 1988(.

7 ملف S25/22129، األرشيف الصهيوين املركزي، ويشمل هذا امللف املعلومات التي جمعها جهاز املخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية عن النخب السورية.

8 تقرير داخيل عن مرصوفات "القسم العريب" عىل العمالء يف الدول العربية تحت عنوان: دفعات لرجالنا يف البلدان املجاورة، نيسان/أبريل 1946، ملف S25/22298، األرشيف 
الصهيوين املركزي. كان عبود عمياًل مثالًيا بالنسبة إىل الوكالة اليهودية؛ فقد كانت له بحكم عمله الصحايف شبكة عالقات واسعة مع مختلف النخب السورية، وكان قريًبا من عدد 
كبري من القادة السياسيني السوريني، وهو ما مّكنه من االطالع عىل أدق التفاصيل املتعلقة بمجريات األوضاع وتطور الحوادث يف سورية، وعىل املداوالت والقرارات الرسية للفعاليات 
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دراســات املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية

ӵӵ تمّكن "القسم العريب" من تجنيد ثالثة من قادة الطائفة اليهودية السورية الدمشقية للعمل ملصلحة الوكالة اليهودية، وهم: داود )دافيد( لوزيه)9)، وكان

رجل أعمال وصاحب مخيطة نسيج يف دمشق، والدكتور داود )دافيد( بينتو)10)، رئيس لجنة الطائفة اليهودية يف دمشق، ويوسف لنيادو)11)، عضو املجلس 

النيايب السوري.

السوري.  والسيايس  النسيج االجتماعي  ألًفا، جزًءا من  العاملية األوىل ستة عرش  الحرب  نهاية  بلغ عددهم يف  الذين  السوريون،  اليهود  كان 

وأقامت قيادات اليهود السوريني الدمشقيني عالقات جيدة مع النخب السياسية واالجتماعية الدمشقية، وال سيما مع عدد من قادة الكتلة الوطنية 

يف دمشق. وتبني التقارير التي كان يرسلها لوزيه وبينتو ولنيادو إىل "القسم العريب" أن الدافع األيديولوجي– السيايس وليس املايل هو الذي كان وراء 

تخابرهم مع "القسم العريب" وانخراطهم يف خدمة الوكالة اليهودية.

قّدم عبد الله عبود ولوزيه وبينتو ولنيادو إىل الوكالة اليهودية خدمات جمة ومهمة للغاية، شملت إرسال تقارير عن تطور األوضاع املختلفة يف 

سورية، وعن الكتلة الوطنية السورية وما يدور فيها وعن قراراتها وتكتيكاتها وسياساتها، وعن األنشطة السورية الداعمة للثورة الفلسطينية، وعن 

املقاالت  إلياهو ساسون يف نرش  إليها. وساعدوا  السالح  وتهريب  فلسطني  إىل  دخولهم  وطرق  وأنشطتهم  والسوريني  الفلسطينيني  الثوار  فعاليات 

الصهيونية املدسوسة)12) يف الصحف السورية واللبنانية، وقاموا بتجنيد بعض السوريني ملصلحة الوكالة اليهودية ... إلخ. ولعل من أهم ما قاموا به هو 

اتصاالتهم بعدد من قادة الكتلة الوطنية يف دمشق، وتمهيدهم الطريق لالخرتاق الكبري الذي أحرزه "القسم العريب"، عندما تمكن هذا الجهاز من 

تجنيد بعض قادة الكتلة الوطنية يف سورية ملصلحة الوكالة اليهودية يف أثناء ثورة 1936 – 1939 الفلسطينية.

نتيجة لنشاط "القسم العريب"، كانت الصورة واضحة تماًما لرئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية شاريت ولقيادة الوكالة اليهودية، بشأن 

ما كان يدور يف سورية، وال سيما يف كل ما كان يخص سياسات الكتلة الوطنية ومواقفها وقراراتها، وما كانت تواجهه من معضالت وتّتبعه من 

السياسية  للدائرة  التابع   ) املخابرات  )جهاز  العريب"  "القسم  بـ  تباهيه  مدى  الصهيونية  اإلدارة  إىل  رسالة  يف  شاريت  أظهر  وقد  سياسية.  تكتيكات 

للوكالة اليهودية، فكتب: "الشباب يف القسم العريب يعملون بنجاعة نموذجية، ويقدمون لنا معلومات رسيعة ودقيقة عما يحدث يف املعسكر اآلخر. 

السياسية السورية، والتي كان يرسل تقارير عنها برسعة إىل الوكالة اليهودية. وقد نّفذ بإخالص وتفان املهمات الكثرية واملختلفة التي كلفته بها الوكالة اليهودية، كان منها التجسس 
عىل الكتلة الوطنية السورية والنخب السورية والثوار الفلسطينيني يف سورية، وامتد نشاطه التجسيس أيًضا إىل لبنان والعراق.

وكان عبود يكتب تقاريره يف بداية تعامله مع الوكالة اليهودية بخط يده عىل أوراقه الرسمية املرّوسة باسمه هكذا: عبد الله عبود وتحت اسمه دمشق )سورية( صندوق بريد 115، وكان 
يوقع تقاريره بتوقيعه الخاص به وباسمه. وقد كتب له أهارون كوهني، املسؤول حينئذ عن متابعته يف "القسم العريب"، يف 25 أيلول/ سبتمرب 1935، إرشادات واضحة بشأن املطلوب 
منه: "... نحن يهمنا أن نوقف ]نقف[ عىل ما يجري ويقال وراء الستار"، وأشار عليه أن يكون له اطالع شامل وعالقات طيبة مع جميع الهيئات واألحزاب السياسية ليك يطلع الوكالة 
اليهودية "عىل كل شاردة وواردة". وكان عبود يكتب عادة تقريرين يف األسبوع، ويف بعض األحيان أكرث من ذلك إذا اقتضت الرضورة. ويتضح من تقاريره يف بداية تعامله مع الوكالة 
اليهودية أن الدافع املايل كان وراء تعامله مع الوكالة اليهودية، إذ كان يلح يف رسائله للوكالة اليهودية يف طلب املقابل املايل عندما كان يف مرحلة التجربة ويعمل عىل القطعة. وكان 
"القسم العريب" يف تلك الفرتة يكلفه باملزيد من املهمات ويرسل له مقابل تقاريره مبلًغا قلياًل من املال، ويف الوقت نفسه يحرص عىل الحفاظ عىل عالقات متواصلة به، مثل تهنئته 
باملناسبات العامة كمعايدته بعيد األضحى. وبعد مرور شهور عدة عىل تعامله، أخذ يتقاىض راتًبا شهرًيا بلغ خمسة جنيهات فلسطينية. ويف سنة 1946 بلغ راتبه الشهري 17 جنيًها فلسطينًيا. 

ثالثينيات  منتصف  يف  اليهودية  للوكالة  السياسية  للدائرة  التابع  العريب"  "القسم  وجّنده  للصهيونية،  مؤيدة  يهودية  لعائلة  دمشق  يف  وِلد   :)1902-1961( لوزيه  )دافيد(  9 داود 
ي  القرن املايض. وكتب معظم تقاريره للوكالة اليهودية باللغة العربية، وكتب قسًما كبريًا منها عىل أوراقه الرسمية املرّوسة باسمه الكامل وعنوانه الربيدي يف دمشق. انظر، مثاًل، ملفَّ
S25/22835، S25/22229 يف األرشيف الصهيوين املركزي. هاجر لوزيه من سورية إىل فلسطني يف سنة 1943، واستمر يف عمله االستخباري، وال سيما يف تهريب املهاجرين اليهود من 

سورية ولبنان إىل فلسطني. وبعد سنة 1948، نشط يف تنظيم هجرة اليهود من دول املغرب وتهريبهم إىل إرسائيل.

ونظمه  دمشق  يف  اليهودية  الطائفة  لجنة  املايض  القرن  ثالثينيات  يف  ورأس  كطبيب.  مهنته  بحكم  الدمشقيني  من  واسعة  بدائرة  عالقات  له  كانت  دمشق.  يف  بينتو  داود  10 وِلد 
 S25/22210، ي "القسم العريب" للعمل معه يف منتصف ثالثينيات القرن املايض. كان يكتب معظم تقاريره باللغة العربية، وغالًبا عىل أوراقه الرسمية، ويوقعها باسمه، انظر، مثاًل، ملفَّ

S25/22229 يف األرشيف الصهيوين املركزي.

11 ولد يوسف لنيادو يف دمشق، وانُتخب يف ثالثينيات القرن املايض عضًوا يف مجلس الشعب السوري، ونظمه "القسم العريب" للعمل معه يف منتصف ثالثينيات القرن املايض. وقد 
أعرب لنيادو يف ترصيحاته العلنية لوسائل اإلعالم العربية يف تلك الفرتة عن معارضته املرشوع الصهيوين يف فلسطني وعن تأييده الحركة الوطنية السورية والحقوق العربية، انسجاًما مع 
 S25/4550الجو الوطني العام يف سورية، ولكنه كان يف الوقت نفسه يعمل بنشاط وإخالص ملصلحة الوكالة اليهودية و"القسم العريب"، أي جهاز االستخبارات، فيها. انظر، مثاًل، ملف

يف األرشيف الصهيوين املركزي.

12 انظر: محمود محارب، "املقاالت الصهيونية املدسوسة يف الصحف اللبنانية والسورية )1939-1936(،" مجلة الدراسات الفلسطينية، السنة 20، العدد 78 )ربيع 2009(
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بالطبع ليس بوسعنا الدخول إىل العقول واألفئدة والنوايا املكتومة، ولكن القرارات والتحركات تصلنا حااًل وفورًا. ويف حالتني كان بمقدوري إثبات أن 

املعلومات التي بحوزيت كانت أرسع من معلومات املندوب السامي ]الربيطاين[")13).

الكتلة الوطنية السورية واالستعانة بالوكالة اليهودية

قادت الكتلة الوطنية السورية نضال الشعب السوري ضد االنتداب الفرنيس منذ بداية ثالثينيات القرن املايض وحتى نيل سورية االستقالل. 

يف  ينخرط  لم  إذ  بالكامل؛  إليه  سعت  ما  تحقق  لم  أنها  بيد  سقفها،  تحت  السياسية  واألطر  الفعاليات  جميع  توحيد  إىل  تأسيسها  عند  سعت  وقد 

صفوفها عدد من األحزاب السورية الراديكالية الناشئة حينئذ. إىل جانب ذلك، ظهرت وتبلورت معارضة للكتلة الوطنية يف سورية بقيادة عبد الرحمن 

شهبندر)14)، خاصة بعد صدور عفو سلطات االنتداب الفرنيس عنه وعودته إىل سورية يف أيار/ مايو 1937. ومع ذلك، كانت الكتلة الوطنية يف سورية 

أوسع تجّمع سيايس سوري، واألكرث شعبية وعدًدا وانتشارًا جغرافًيا وتنوًعا طبقًيا من حيث جمهورها ومؤيديها)15).

البالد السورية  1932، أن هدفها هو "تحرير  الثاين/ نوفمرب  القانون األسايس للكتلة الوطنية الذي أقره مؤتمرها يف حمص يف ترشين  حدد 

املنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبية، وإيصالها إىل االستقالل التام والسيادة الكاملة، وجمع أراضيها املجزأة يف دولة ذات حكومة 

واحدة")16). وقد تبنت الكتلة الوطنية يف السنوات األوىل لتأسيسها سياسة "التعاون املرشف" مع فرنسا، يف سعيها إىل تحقيق استقالل سورية)17)، 

وحرصت يف تلك الفرتة عىل تبّني وسائل النضال السياسية والجماهريية السلمية واملفاوضات املبارشة مع سلطات االنتداب الفرنسية يف سورية ومع 

الحكومة الفرنسية، وعدم تبّني الصدام العنيف والكفاح املسلح يف نضالها من أجل االستقالل. ويف هذا السياق، قامت الكتلة الوطنية بني الفينة 

واألخرى بتنظيم االحتجاجات والتظاهرات واإلرضابات العامة ضد سلطات االنتداب الفرنيس، ولكن من دون الوصول إىل صدام عنيف معها. ويف 

منتصف الثالثينيات، صّعدت الكتلة الوطنية من نضالها السيايس والجماهريي السلمي، وطالبت باالستقالل وبتوقيع معاهدة صداقة وتحالف مع 

فرنسا، بعد أن تعرتف فرنسا باالستقالل، عىل غرار املعاهدة التي وقعها العراق مع بريطانيا يف سنة 1930 )18). ويف آذار/ مارس 1936 سافر وفد سوري 

بقيادة الكتلة الوطنية إىل باريس إلجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية. ولم تثمر املفاوضات مع الحكومة الفرنسية التي رأسها البري سارو، بسبب 

تمسك الحكومة الفرنسية باستمرار تجزئة سورية إىل دول عدة عىل أسس طائفية وجهوية، األمر الذي رفضته الكتلة الوطنية بشدة. ويف الرابع من 

حزيران/ يونيو 1936 شّكل ليون بلوم، زعيم الجبهة الشعبية اليسارية، حكومة فرنسية جديدة بعد سقوط حكومة ألبري سارو، ويف إثر ذلك تقدمت 

1936 معاهدة الصداقة والتحالف التي نصت عىل أن سورية  املفاوضات بني الطرفني الفرنيس والسوري اللذين وّقعا يف التاسع من أيلول/ سبتمرب 

ستنال استقاللها برشوط محددة، بعد مرحلة انتقالية تستمر ثالث سنوات، وبعد أن يربمها الطرفان.

بعد توقيع املعاهدة، أجريت يف سورية االنتخابات العامة للمجلس النيايب يف ترشين الثاين/ نوفمرب 1936، وحققت الكتلة الوطنية فيها انتصارًا 

ساحًقا، وشكلت حكومة جديدة برئاسة جميل مردم. وانتخب املجلس النيايب السوري هاشم األتايس رئيًسا لسورية. ويف كانون األول / ديسمرب 1936 

الجهد يف  تبذل  برئاسة جميل مردم  السورية  الحكومة  باملثل. وظلت  القيام  الفرنيس  الربملان  املعاهدة، يف حني رفض  السوري  النيايب  أبرم املجلس 

السنتني التاليتني لدفع الربملان الفرنيس إىل إبرام املعاهدة ليك تصبح سارية املفعول، ولكن من دون جدوى)19).

13 رسالة موشيه شاريت إىل اإلدارة الصهيونية يف 7 أيار/ مايو 1936، يف: موشيه شاريت، يوميات سياسية )يومان مديني(، عربي، )تل أبيب: عام عوفيد، 1968(، ج 1، ص 103.

الوطنية  الشهبندرية والكتلة  املعارضة  635-629. وللمزيد بشأن أجواء الرصاع بني  ص  الفرنيس،  سوريا والنتداب  انظر: فيليب خوري،  الشهبندرية،  املعارضة  14 للمزيد بشأن 
ُبَعيد عودة عبد الرحمن شهبندر إىل سورية، انظر: نصوح بابيل، صحافة وسياسة: سورية يف القرن العرشين، ط 2 )بريوت: رياض الريس للكتب والنرش، 2001(، ص 114-122.

15 للمزيد، انظر: خوري، املصدر نفسه، ص 293-370.

16 نص وثيقة القانون األسايس للكتلة الوطنية السورية يف: وليد املعلم، سوريا 1958-1918: التحدي واملواجهة )نيقوسيا: رشكة بابل للنرش، 1985(، ص 268-263. انظر كذلك: 
بابيل، صحافة وسياسة: سورية يف القرن العرشين، ص 90-94.

17 للمزيد بشأن سياسة التعاون املرشف التي تبنتها الكتلة الوطنية، انظر: خوري، سوريا والنتداب الفرنيس، ص 371-443.

18 ذوقان قرقوط، تطور الحركة الوطنية يف سورية 1939-1920 )بريوت: دار الطليعة للطباعة والنرش، 1975(، ص 152.

19 نزار كيايل، دراسة يف تاريخ سورية السيايس املعارص، 1950-1920 )دمشق: دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش،1997(، ص 89-90. 
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1936 برفض وعد بلفور، وبمقاومة الوطن القومي اليهودي يف  10 كانون الثاين/ يناير  التزمت الكتلة الوطنية يف ميثاقها الوطني الصادر يف 

األسئلة  من  مجموعة  فرضت   ،1936 يف  الكربى  الفلسطينية  العربية  الثورة  تفجر  وعند  العربية)20).  األقطار  اتحاد  تحقيق  إىل  وبالسعي  فلسطني، 

نفسها عىل قيادة الكتلة الوطنية السورية يف تلك املرحلة من نضالها الستقالل سورية، كان يف مقدمها: هل تساهم الكتلة الوطنية يف دعم الثورة 

العربية الفلسطينية ومساندتها يف نضالها ضد الوطن القومي اليهودي يف فلسطني والحركة الصهيونية برّمتها، انسجاًما مع مواقف الكتلة الوطنية 

الوطنية موقًفا محايًدا وتحجم عن تقديم  الكتلة  اليهودي يف فلسطني؟ هل تتخذ  القومي  الوطن  بلفور وامللتزمة بمقاومة  الرافضة وعد  وقراراتها 

الدعم واملساندة للثورة الفلسطينية، خشية تأثري هذا الدعم يف مواقف كل من بريطانيا وفرنسا والحركة الصهيونية و"اليهود يف العالم" من استقالل 

سورية ومن مسألة إبرام الربملان الفرنيس املعاهدة؟ هل تقف الكتلة الوطنية ضد تقديم الشعب السوري وقواه الوطنية الدعم للثورة يف فلسطني؟ ما هو 

مفهوم الكتلة الوطنية للعالقة بني النضال الوطني السوري من أجل االستقالل، والنضال الوطني الفلسطيني ضد الصهيونية واالستعمار الربيطاين 

من أجل استقالل فلسطني والحفاظ عىل عروبتها؟ ما هو موقف الكتلة الوطنية من الحركة الوطنية الفلسطينية ومن استمرار الثورة الفلسطينية؟ 

وهل يجب التعامل معها كحليف ينبغي مساعدته والتنسيق معه لالستمرار يف الثورة من منطلقات وطنية سورية وقومية عربية أم اعتبار استمرار 

الثورة عبًئا عىل الكتلة الوطنية- يف سعيها لتحقيق االستقالل- وينبغي وقفها؟ هل الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية الهادفتان إىل إنشاء وطن 

قومي يهودي يف فلسطني عدّوان ينبغي مقاومتهما للحيلولة دون تحقيق هدف إقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني، أم ينبغي التفاوض معهما 

من أجل تحقيق استقالل سورية؟ هل التفاوض مع الوكالة اليهودية يخدم فعاًل النضال من أجل استقالل سورية؟ هل القضية الفلسطينية ورقة 

من األوراق التي يمكن استخدامها يف سعي الكتلة الوطنية لتحقيق استقالل سورية؟

يتبني من تقارير "القسم العريب" يف الوكالة اليهودية أن موقف الكتلة الوطنية لم يكن موحًدا تجاه الثورة الفلسطينية وتقديم الدعم لها، بل 

تعددت فيها اآلراء ووجهات النظر إزاء هذه املسألة؛ ففي حني قاد شكري القوتيل، بالتعاون مع عدد من القادة الوطنيني السوريني - ويف مقدمتهم 

نبيه العظمة وعادل العظمة اللذان كانا حتى سنة 1936 مالَحقني من سلطات االنتداب الفرنسية ويعيشان يف خارج سورية - األنشطة الداعمة للثورة 

الفلسطينية، مثل جمع التربعات املالية وتهريب السالح وتشجيع انخراط املقاتلني السوريني يف الثورة يف فلسطني، اتخذ عدد من قادة الكتلة، ويف 

الفلسطينية  الثورة  القوتيل ومتحفظا جًدا حيال  البكري، موقًفا مغايرًا ملوقف شكري  الحفار وفوزي  البكري ولطفي  مقدمتهم جميل مردم ونسيب 

وتقديم الدعم لها، ومهادًنا للوكالة اليهودية.

التي  املتضاربة،  العوامل  الثورة يف فلسطني مجموعة من  الوطنية بشأن موقفها وسياستها تجاه  الكتلة  التي واجهتها  املعضلة  زاد من حدة 

ضغطت باتجاهات مختلفة عىل قيادة الكتلة الوطنية السورية؛ فقد كان هناك يف صيف سنة 1936 تعاطف كبري للغاية ودعم حقيقي واسع من الشعب 

الثوار السوريني يف  السوري وقواه الوطنية للثورة الفلسطينية يف جميع املجاالت، منها جمع التربعات املالية وتهريب السالح ومشاركة املئات من 

القتال يف فلسطني جنًبا إىل جنب مع الثوار الفلسطينيني. ولكن كان يف قيادة الكتلة، من ناحية أخرى، خشية وتحّسب من موقف بريطانيا ورّدة فعلها 

أساًسا، وأيًضا من ردة فعل الحركة الصهيونية و"اليهود يف العالم"، يف حال تقديم الدعم للثورة يف فلسطني. وكان عدد كبري من قادة الكتلة املهمني 

يخشون خسارة مساندة بريطانيا السياسية لهم يف نضالهم من أجل استقالل سورية، ألن الثورة الفلسطينية كانت موجهة ضد كل من الصهيونية 

وبريطانيا. أضف إىل ذلك ترضر االقتصاد السوري من اإلرضاب العام ومن الثورة الفلسطينية؛ إذ كانت فلسطني سوًقا مهمة للمنتوجات السورية. 

كما كانت الكتلة الوطنية تخىش أن تخرج األنشطة السورية املختلفة املنارصة للثورة الفلسطينية، كالتظاهرات واإلرضابات العامة، عن سيطرتها، 

وتتحول أعمااًل ضد فرنسا، وهو ما قد يقود إىل استعمال سلطات االنتداب الفرنيس القبضة الحديدية العسكرية ضد قادة الكتلة، بما يف ذلك الزّج 

بهم يف السجن وإبعادهم وتهميش دورهم ودور كتلتهم)21).

سورية  ملنح  فرنسا  يف  التأثري  يستطيع  طرف  أي  عن  سورية  استقالل  لنيل  سعيها  من  الحرجة  املرحلة  تلك  يف  تبحث  الوطنية  الكتلة  كانت 

االستقالل. ومن املفارقات أن قيادتها ظّنت يف تلك الفرتة، التي ازداد فيها زخم الثورة الفلسطينية، أن الوكالة اليهودية بالذات قد تكون ذلك الطرف 

20 شمس الدين الكيالين، تحّولت يف مواقف الّنخب السورّية من لبنان 2011-1920 )بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص 93.

21 للمزيد انظر إىل: خوري، سوريا والنتداب الفرنيس، ص 602-604.
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الذي قد يساعدها يف التأثري يف فرنسا للغرض املذكور. ويبدو أن وصول ليون بلوم، زعيم الجبهة الشعبية اليسارية الذي كان قد ساهم يف تأسيس 

الوكالة اليهودية سنة 1929، إىل سدة الحكم يف فرنسا، ساهم يف زيادة بعض اآلمال لدى قيادة الكتلة يف إمكان التأثري يف فرنسا من خالل إقامة 

عالقات مع الوكالة اليهودية، لكن كان ذلك مبنًيا عىل فرضيات غري صحيحة بشأن الصهيونية واليهود، مثل أن الصهيونية واليهود يسيطران عىل 

سياسات الدول العظمى وعىل وسائل اإلعالم وعىل رأس املال يف العالم. ويف سياق سعيها للحصول عىل مساعدة الوكالة اليهودية يف التأثري يف فرنسا 

ملنح سورية االستقالل، أبدت الكتلة الوطنية استعدادها يف املفاوضات التي أجرتها مع الوكالة اليهودية، كما سرنى، للقيام بدور الوسيط بني الوكالة 

اليهودية والحركة الوطنية الفلسطينية.

بداية االتصاالت بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية

الحديدية" وصاحب  "القمصان  الوطنية، ورئيس منظمة  الكتلة  القيادي يف  العضو  البارودي،  زار فلسطني فخري   1935 أيلول / سبتمرب  يف 

"مكتب الدعاية والنرش". وكان البارودي معنًيا باالطالع يف تلك الزيارة عىل أوضاع املرشوع الصهيوين يف فلسطني، فالتقى، من خالل أحد أصدقائه 

وزراعية  تعليمية  زار خاللهما مشاريع ومؤسسات  يومني كاملني  أبشتاين، ومكث يف ضيافته  إلياهو  اليهودية  الوكالة  بممثل  الفلسطينيني،  العرب 

وصناعية يهودية صهيونية مختلفة، وعدًدا كبريًا من "الكيبوتسات"، والجامعة العربية يف القدس)22). كانت زيارة قائد وطني عريب بوزن البارودي 

للمؤسسات الصهيونية غري عادية وغري مألوفه حينئذ. ولم يخف البارودي عن أبشتاين انبهاره بالتطور العلمي والتقني للمشاريع واملؤسسات التي 

زارها، وعرّب يف الوقت نفسه عن خشيته من أخطار املرشوع الصهيوين املتطور علمًيا عىل العرب. واستفرس مضيفه عن قضايا سياسية، ويف مقدمتها 

موقف الحركة الصهيونية من القومية العربية والوحدة العربية، وإمكانية التوصل إىل تفاهم بني اليهود والعرب يف البلدان العربية يقوم عىل أساس 

الحياة املشرتكة يف إطار سيايس واحد. فاقرتح عليه أبشتاين االجتماع إىل رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية موشيه شاريت، من أجل الحصول 

عىل إجابات عن تلك األسئلة. بيد أن البارودي كان حذرًا فرفض االقرتاَح ليك ال تأخذ زيارته ُبعًدا سياسًيا)23)، ودعا يف ختام زيارته إلياهو أبشتاين 

إىل استئناف الحديث بينهما، إذا ما قام األخري بزيارة دمشق. وأرسل من لبنان رسالة إىل أبشتاين طلب فيها أن يرسل له منشورات ومعلومات عن 

املؤسسات الصهيونية يف فلسطني، مثل الهستدروت والهاغاناه والكرين كييمت والحركة التصحيحية، وقرارات املنظمة الصهيونية، وكذلك إحصاء 

يتعلق بعدد املدارس الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية بمراحلها املختلفة)24).

يف حزيران/ يونيو 1936 بحثت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية السياسة التي ينبغي اتباعها تجاه البلدان العربية املجاورة لفلسطني، يف ضوء 

تعاظم الثورة يف فلسطني واتساع نطاقها، ويف ضوء املستجدات يف سورية. وكان أحد القرارات التي اتخذتها الدائرة السياسية هو السعي إىل إقامة 

أو تقليصه. إىل جانب ذلك، كانت  الفلسطينية  العربية  للثورة  الدعم السوري بمختلف أشكاله  الوطنية يف سورية، بغرض وقف  الكتلة  عالقات مع 

الوكالة اليهودية تخىش من أن يؤدي نضال الشعب السوري بقيادة الكتلة الوطنية إىل استقالل سورية استقالاًل كامال أو شبه كامل، ومن إمكانية 

عقد سورية معاهدة مع فرنسا عىل غرار املعاهدة التي كانت قائمة بني العراق وبريطانيا، بحيث تتعزز قدرات سورية الذاتية وإمكانات زيادة دعمها 

 1936 يوليو  تموز /  يف  دمشق  إىل  معه  ووفد  أبشتاين  سافر  شاريت،  من  توجيه  عىل  وبناء  وبريطانيا)25).  الصهيونية  ضد  وثورته  الفلسطيني  للشعب 

لالتصال بالكتلة الوطنية وعقد اجتماعات مع قيادتها، فزار أبشتاين ضيَفه السابق فخري البارودي، بغرض تنظيم اجتماع رسمي مع الكتلة الوطنية 

يف سورية.

22 أبشتاين، عودة صهيون والعرب، ص 286-287.

23 املصدر نفسه.

24 رسالة فخري البارودي إىل إلياهو أبشتاين يف 22/ 9/ 1935، ملف S25/10121، األرشيف الصهيوين املركزي. ذكر فخري البارودي يف رسالته إىل أبشتاين والتي كتبها باللغة العربية: 
"أعلم أنك ستتعب بجمع املطلوب ولكن هذا التعب سيهون عندما تعلم أنك كسبت صديقا مثيل بما تقدمه له من هذه التشكيالت التي يجب عىل العرب أن يتعلموا منها ويأخذوا عنها 

ما يمكن أخذه مما يوافق طباعهم وعاداتهم".

25 أبشتاين، عودة صهيون والعرب، ص 88.
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قبل عرض ما دار يف هذا االجتماع ويف االجتماعات األخرى التي أجراها ممثلو الوكالة اليهودية مع قادة الكتلة الوطنية، من املهم اإلشارة 

الوقت  إنشاء وطن قومي يهودي يف فلسطني، وحاولوا يف  الهادف إىل  الصهيوين  باملرشوع  اليهودية أظهروا تمسًكا شديًدا  الوكالة  أّن موفدي  إىل 

نفسه تجميل هذا املرشوع واالدعاء أنه ال يؤذي الشعب العريب الفلسطيني. وقد تجنبوا يف مفاوضاتهم مع قادة الكتلة الحديث عن سياسة الوكالة 

اليهودية وإسرتاتيجيتها الحقيقيتني تجاه الشعب العريب الفلسطيني، واللتني هدفتا إىل ترحيل الفلسطينيني من بالدهم، ليتسنى إقامة دولة يهودية 

يف فلسطني. ويف هذا السياق طرحت الحركة الصهيونية منذ بداية القرن العرشين الشعارات الصهيونية الثالثة: احتالل األرض، واحتالل العمل 

)العمل العربي(، واإلنتاج العربي.

العرب  ترحيل  إىل  يدعو  صهيوين  إجماع   1939  –  1936 الكربى  الفلسطينية  العربية  الثورة  أثناء  املنرصم  القرن  ثالثينيات  يف  تشكل  وقد 

ترحيل من  اليهودية ثالث لجان  الوكالة  املختلفة)26). وشّكلت  الصهيونية  واملنظمات  والهيئات  الفلسطينيني من فلسطني، شمل جميع األحزاب 

أجل وضع الخطط العملياتية لرتحيل العرب الفلسطينيني إىل الدول العربية؛ األوىل يف عام 1937، والثانية يف عام 1942، والثالثة يف عام 1948. ومن 

املفارقات أن جميع ممثيل الوكالة اليهودية الذين أجروا املفاوضات الرسمية مع الكتلة الوطنية واّدعوا يف هذه املفاوضات أّن الصهيونية تجلب الخري 

والربكة للشعب العريب الفلسطيني، كانوا أعضاء مهمني يف لجان الرتحيل هذه. فقد كان الياهو أبشتاين أمني عام لجنة الرتحيل األوىل، ووضع هو 

نفسه خطًطا لتهجري العرب الفلسطينيني إىل منطقة الجزيرة يف سورية بعد أن زارها بتكليف من لجنة الرتحيل األوىل وقّدم تقريرًا واسًعا عنها للجنة 

الرتحيل)27)؛ وكان أيًضا كّل من الياهو ساسون ودوف هوز ودافيد هاكوهني ويوسف نحماين أعضاء مهمني يف لجان الرتحيل)28). وغنّي عن القول إّن 

لجان الرتحيل الثالث هذه كانت رّسية يف حينه وإّن قادة الكتلة الوطنية والنخب السورية األخرى لم يكن لديهم معرفة بهذه اللجان وال بأّن مندويب 

الوكالة اليهودية الذين اجتمعوا معهم كانوا أعضاء مهّمني يف لجنة ترحيل الشعب العريب الفلسطيني من فلسطني.

اجتمع أبشتاين بفخري البارودي يف دوما

بالقرب من دمشق، وكان بحضور عاموس لندمن)29) ودافيد لوزيه.  1936 اجتماع بني أبشتاين والبارودي يف دوما  17 تموز / يوليو  جرى يف 

ودار الحديث بني الجانبني عن الوضع يف كل من فلسطني وسورية، وعن إمكانية التوصل إىل اتفاق سالم بني الوكالة اليهودية والحركة القومية 

العربية)30).

البارودي خالل ذلك االجتماع أن املرشوع الصهيوين الساعي إلقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني ال يرض  ادعى أبشتاين يف حديثه مع 

الشعب العريب الفلسطيني وال يؤذيه، بل يجلب له الخري والربكة. وأنكر أن يكون سبب الثورة الفلسطينية يعود إىل األرضار املختلفة التي يلحقها 

املرشوع الصهيوين بالشعب الفلسطيني وإىل املخاطر التي يحملها هذا املرشوع عىل وجودهم. وأكد أن الوكالة اليهودية تتمسك باستمرار الهجرة 

اليهودية إىل فلسطني، وترفض وقفها أو تقليصها تحت أي ظرف. وادعى أن استمالك الوكالة اليهودية األرايض العربية الفلسطينية لن يؤدي إىل 

اقتالع الفالحني من أراضيهم.

26 للمزيد عن اإلجماع الصهيوين الداعي لرتحيل العرب الفلسطينيني، انظر: محمود محارب، "الصهيونية والهاجس الديمغرايف"، شؤون فلسطينية، العدد 194، أيار/مايو 1989؛ 
وانظر: نور الدين مصالحة، طرد الفلسطينيني: يف مفهوم الرتانسفري يف الفكر والتخطيط الصهيونيني 1982 – 1948 )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1992(.

27 نرش إلياهو أبشتاين )ايالت( هذا التقرير تحت عنوان "الجزيرة" يف كتابه، عودة صهيون والعرب، مصدر سبق ذكره، ص -160 170.

28 ايالت، عودة صهيون والعرب، ص. 160.

29 عاموس لندمن )1987-1904(: وِلد يف بريوت وتخرج يف الجامعة األمريكية. عمل منذ أواسط الثالثينيات جاسوًسا لـ "القسم العريب"، وشمل نشاطه االستخباري لبنان وسورية 
والعراق، وشارك يف تهريب املهاجرين اليهود عن طريق بريوت إىل فلسطني. هاجر يف أواخر الثالثينيات إىل فلسطني واستوطن فيها.

30 محرض اجتماع إلياهو أبشتاين وفخري البارودي يف 17/ 7/ 1936، ملف S25/9783 األرشيف الصهيوين املركزي. انظر كذلك املحرض نفسه يف: أبشتاين، عودة صهيون والعرب، 
ص 417–421.
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بشكل  القومية  العرب  تطلعات  تؤيد  الصهيونية  أن  أبشتاين  ادعى  واستقالل سورية،  العربية  القومية  الصهيونية من  بموقف  يتعلق  ما  ويف 

عام، والسوريني بشكل خاص. وأشار إىل أن السوريني يقفون عىل عتبة االستقالل، وإىل أن تعزيز االستقالل بعد تحقيقه يتطلب قوة مادية وتقنية 

وعالقات جيدة مع الجريان، وأن الحركة الصهيونية عىل استعداد ملساعدة الحركة القومية العربية من أجل تعزيز استقالل الدول العربية. كما ادعى 

الصهيونية يف تطور  الحركة  أهمية  يقّدرون، كما يجب،  العرب ال  العربية وال ترضها، وأن  القومية  املصالح  تتناقض مع  الصهيونية ال  الحركة  أن 

املرشق، والفائدة الكبرية التي بإمكانهم جنيها من ازدهار الصهيونية، وأنحى بالالئمة عىل القوميني العرب السوريني لعدم إدراكهم ذلك.

يف رّده، وطوال حديثه مع أبشتاين يف هذا االجتماع، لم َير فخري البارودي أّن الحركة الصهيونية هي عدّو استعماري استيطاين غريب عن 

العريب  الشعب  وجود  حساب  عىل  االستعمارية،  القوى  مع  بالتحالف  لها،  وجود  إقامة  إىل  واالستيطان  الهجرة  بواسطة  تسعى  وأّنها  املنطقة،  هذه 

الفلسطيني. ففي رّده عىل أبشتاين، وافق البارودي أبشتاين الرأي بشأن"الفائدة الكربى"، التي قد يجنيها "الشعب العريب بأرسه"، إذا ما تعاون مع 

"الشعب اليهودي". وأضاف، إّن الحركة القومية العربية لم تنضج بما فيه الكفايه بعد، لتدرك األمور وتتخذ منها موقًفا وفًقا للمصالح وليس وفًقا 

ألفي عام يف املرشوع الصهيوين، فال عجب والحال  أنكم تفّكرون منذ  أبشتاين: "ال تنسوا  البارودي مخاطًبا  القائمة. واستطرد فخري  للتناقضات 

كهذه أن يكون لكم برنامج ذو رؤية بعيدة املدى وأن تكون معالم الطريق واضحة أمامكم". واقرتح البارودي عىل أبشتاين أن تعطي الصهيونية 

إشارات واضحة للعرب عن حسن نواياها تجاههم من أجل أن تكسب ثقتهم. وأضاف، إّن العرب يدركون قوة اليهود يف العالم وال يستهينون بها، 

"فأنتم تسيطرون عىل نصف الصحافة العاملية أو عىل ثلثيها، حاولوا أن تقوم هذه الصحافة بخدمة مصالحنا أيًضا كما هي تخدم مصالحكم، وحاولوا 

استعمال نفوذكم الكبري يف الدوائر األوروبية واألمريكية ملصلحتنا وملصلحتكم". وقال البارودي إّن الصهيونية اتجهت حتى اآلن نحو الدول الغربية، 

وأنه عليها تعديل مسارها والتوّجه نحو الرشق، إن كانت تريد التوصل إىل تفاهم كامل مع العرب. ولم يوضح البارودي أسس هذا التفاهم الكامل 

بني العرب والصهيونية، ولكنه أعرب عن قناعته بالعمل املشرتك بني الوكالة اليهودية والعرب "فعندكم الخربة واملال وعندنا األرض وقّوة العمل، وإذا 

ما جرى التعاون بيننا فإّنني أرى منذ اآلن كيف سيتعلم أبناؤنا العربية وأبناؤكم العربية". وأردف البارودي، بأّن ما ذكره اآلن ال يستطيع البوح به ال 

لزوجته وال ألعّز أصدقائه، ألنه ليس بوسعهم أن يفهموه وذلك بسبب تربيتهم.

البارودي: "لقد بذلت كل ما بوسعي ليك ال يتفاقم الوضع يف فلسطني. آالف الشباب السوريني أرادوا  ويف ما يخص الثورة يف فلسطني قال 

الذهاب إىل فلسطني ملساعدة إخوانهم ومنعناهم من القيام بذلك. وقد أعقنا أيًضا تهريب السالح. وليكن معلوًما لكم أّن تهريب السالح إىل فلسطني 

يقوم به فقط املهربون املعنيون بالربح املايل، وليس لدوافع قومية. فقد أوقفنا تهريب السالح الذي كان يجري من دوافع قومية". وتطّرق البارودي 

إىل مسألة وقف الثورة الفلسطينية، وإىل دور الوسيط الذي كان يتطلع أن تقوم به الكتلة الوطنية السورية بني الحركة الوطنية الفلسطينية والوكالة 

اليهودية، فشدد عىل أنه "ال توجد قوة يف العالم بإمكانها إيقاف الثورة الفلسطينية من دون االستجابة لرشوط مسبقة". وأضاف، إّن "مفتاح وقف 

الفلسطينية وتمهيد  بالقيادة  اليهودية إىل فلسطني. فوقفها لفرتة معينة سيمّكننا من االتصال  الثورة يف فلسطني يوجد يف يدكم وهو وقف الهجرة 

األرض للتوصل إىل اتفاقية يف ما بينكم". وقد رّد الياهو أبشتاين بوضوح وأّكد ثانية أّن الوكالة اليهودية لن توافق إطالًقا عىل وقف الهجرة اليهودية 

العرب واليهود يف  اتفاق بني  الهجرة ال يمكن الحديث عن  إنه من دون وقف  البارودي وقال  الوقف موّقًتا. ورّد  لو كان ذلك  إىل فلسطني وحتى 

اليهودية.  الهجرة  وقف  دون  من  ثورتهم  الفلسطينيون  يوقف  ولن  فلسطني،  يف  الثورة  مطالب  أهّم  هو  اليهودية  الهجرة  وقف  فمطلب  فلسطني. 

وأضاف، "إذا ما أعطيتموين تلميًحا بأّنكم مستعدون لقبول هذا الرشط فسنذهب أنا والعديد من قيادة الكتلة الوطنية يف سورية مثل شكري القوتيل 

اقرتح  ذلك،  عند  القضية".  هذه  يف  دور  بأّي  القيام  نقبل  فلن  وإال  معكم.  للتفاوض  حّثهم  بهدف  الفلسطينيني  قادة  إىل  وغريهما،  الحفار  ولطفي 

الحركة  الثورة يف فلسطني ومطالبة  اليهودية يف فلسطني ليس من خالل   – العربية  العالقات  تناول موضوع  البارودي  أبشتاين عىل فخري  الياهو 

الوطنية الفلسطينية بوقف الهجرة اليهودية إىل فلسطني وإنما من خالل "معالجة ودراسة مجمل العالقات العربية – اليهودية يف فلسطني من جميع 

جوانبها". ووعد فخري البارودي بالتفكري يف هذا املوضوع من الزاوية التي طرحها الياهو أبشتاين، وقال إّنه سيخرب قيادة الكتلة الوطنية بما دار يف 

هذا االجتماع وأّنه سيقرتح عقد اجتماع بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية إلجراء حوار شامل وجذري بني الطرفني، بخصوص مجمل العالقات 

العربية – اليهودية. وسيقوم داود لوزيه بإخبار أبشتاين عن قرار الكتلة بهذا األمر. ذكر الياهو أبشتاين خالل حديثه يف هذا االجتماع أّنه يعتزم السفر 

إىل أوروبا، وأنه سيزور باريس، فاقرتح فخري البارودي أن يعطي البارودي أبشتاين رسالة توصية يك يجتمع مع الوفد السوري املفاوض يف باريس. 
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دراســات املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية

وقد سأله أبشتاين عن كيفية مساعدته الوفد السوري يف باريس، فأجابه البارودي بأن يقول للفرنسيني إذا عاد الوفد السوري إىل سورية من دون 

تحقيق نتائج فإنه ستنشب ثورة عظيمة لم تشهدها سورية من قبل. ويف نهاية االجتماع وأثناء وداعه ضيوفه قال فخري البارودي ألبشتاين: "لو أّن 

الوكالة اليهودية تقوم بمساعدة الوفد السوري يف باريس فإّن ذلك من شأنه أن يثبت مشاعر الوّد التي يكّنها الشعب اليهودي للشعب العريب، وذلك 

ا للمبادرة باتجاه املواضيع التي جرى  رغم الثورة والرصاع الدائر مع العرب الفلسطينيني. ومن شأن عمل كهذا أن يعطي الكتلة الوطنية سالًحا قويًّ

نقاشها")31).

يتبني من التقارير التي أرسلها لوزيه وبينتو إىل الوكالة اليهودية أن البارودي قدم تقريرًا إىل قيادة الكتلة الوطنية عن اجتماعه مع أبشتاين، وأنه 

لم يكن واضًحا لقيادة الكتلة ما إذا كان هذا االجتماع جرى بني الطرفني بشكل شخيص أم بشكل رسمي. وقد طلب أبشتاين من لوزيه أن يوضح 

البارودي بوصف األخري أحد قادة الكتلة  البارودي كان اجتماًعا رسمًيا، وأن أبشتاين اجتمع إىل  لقيادة الكتلة أن االجتماع الذي جرى بينه وبني 

الوطنية، وأن املواد املتعلقة باملؤسسات الصهيونية أرسلها إىل البارودي بصفته قائًدا يف الكتلة الوطنية وليس بصفته الشخصية)32).

االجتمع الرسمي األول بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية

بعد مرور أسبوعني عىل اجتماع فخري البارودي مع الياهو أبشتاين عقد االجتماع الرسمي األول بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية يف بيت 

فخري البارودي يف بلودان يف األول من آب / أغسطس 1936. وقد مّثل الكتلة الوطنية يف هذا االجتماع الذي دام ساعتني ونصف الساعة، شكري 

القوتيل وفخري البارودي ولطفي الحفار، ومّثل الوكالة اليهودية الياهو أبشتاين وعاموس لندمن، وشارك أيًضا يف هذا االجتماع داود بينتو)33). افتتح 

االجتماع فخري البارودي فأشار إىل أنه قّدم تقريرًا عن اجتماعه مع أبشتاين إىل قيادة الكتلة الوطنية وأّن قيادة الكتلة الوطنية قّررت بناًء عىل تقريره 

عقد اجتماع مع ممثيل الوكالة اليهودية بهدف استيضاح موقف الوكالة اليهودية والحصول منهم عىل معلومات وتوضيحات، وبناًء عىل ذلك ستقرر 

الكتلة الوطنية إن كانت هناك جدوى لالستمرار يف املفاوضات مع الوكالة اليهودية. وأّكد البارودي عىل أهمية هذا االجتماع وأنه يدّل عىل أن موضوع 

العالقات بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية لم يعد يقترص عىل اتصاالت شخصية فقط وإنما دخل مرحلة جديدة؛ ألّن املشاركني يف هذا االجتماع 

هم ممثلون رسميون لكلٍّ من الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية. وبعد مقدمته التوضيحية القصرية طلب فخري البارودي من الياهو أبشتاين الرشوع 

يف الحديث. أشار الياهو أبشتاين يف بداية حديثه إىل أّن هذا االجتماع ليس األول الذي يعقده ممثلو الوكالة اليهودية مع قيادات عربية، إذ التقى 

قادة صهاينة مع قادة عرب يف املايض، ولكن هذا االجتماع هو االجتماع الرسمي األول الذي ُيعقد بني مندوبني عن الوكالة اليهودية وممثلني عن 

الكتلة الوطنية. ثم طرح أبشتاين الرواية التاريخية الصهيونية للرصاع العريب - الصهيوين وللمسألة اليهودية يف أوروبا ولظهور الصهيونية، واّدعى أّن 

اليهود يف أنحاء العالم املختلفة يشّكلون أمة وقومية وديانة يف آن واحد وأّن الحركة الصهيونية هي "حركة التحرر القومي لليهود يف العالم"، وربط بني 

اليهود الذين يعيشون يف أوطانهم يف أوروبا مع أتباع الديانة اليهودية القدماء الذين عاشوا يف املرشق. ثم عالج موضوعني أساسيني؛ أّولهما الوضع يف 

فلسطني، وثانيهما العالقات "العربية – اليهودية"، أي العالقات بني مجمل العرب يف الوطن العريب واليهود يف فلسطني والعالم، وإمكانية التوصل 

إىل اتفاق "عريب – يهودي" شامل بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية.

كغريه من الكولونياليني، امتدح الياهو أبشتاين مرشوع الحركة الصهيونية االستيطاين يف فلسطني الهادف إىل إنشاء وطن قومي يهودي يف 

فلسطني. واّدعى أّن هذا املرشوع االستيطاين ال يأيت عىل حساب الشعب الفلسطيني وال يلحق أّي نوع من األذى بهم، وإنما يفيدهم ويرفع من 

تقرير مصريه  القومية ويف مقدمتها حّقه يف  الفلسطيني يف وطنه ومع حقوقه  الشعب  يتناقض مع وجود  أّنه  كليًة  االقتصادي، وتجاهل  مستواهم 

31 املصدر نفسه.

32 رسالة إلياهو أبشتاين إىل دافيد لوزيه يف 26/ 7/ 1936، ملف S25/10121، األرشيف الصهيوين املركزي.

33 محرض اجتماع الوكالة اليهودية مع الكتلة الوطنية يف بلودان يف 1936-8-1، ملف S25/10093، األرشيف الصهيوين املركزي؛ انظر كذلك إىل املحرض نفسه يف: أبشتاين، عودة 
صهيون والعرب، ص 422-428.
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بحرية وإنشاء دولته املستقلة. ذكر أبشتاين أّنه يوجد يف فلسطني 400 ألف يهودي ويدعمهم 17 مليون يهودي يف العالم. ويسعى هؤالء الـ400 ألف 

يهودي إىل إقامة وطن قومي يهودي ليس فقط لهم وإنما أيضا لليهود املوجودين يف العالم والذين سيهاجرون إىل فلسطني. وأضاف، "ال توجد أّي 

قوة، خارجية أو داخلية، تستطيع منع تحقيق إقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني". واستطرد أبشتاين قائاًل إّنه ال يمكن تربير أسباب الثورة 

الفلسطينية باّدعاء أّنها اندلعت بسبب إلحاق الصهيونية األرضار املادية أو أّي نوع آخر من األرضار، بالشعب الفلسطيني. فالصهيونية لم تلحق وفق 

ما اّدعى أبشتاين أّي رضر بالفلسطينيني. أّما إذا كان العرب الفلسطينيون يخشون من أّن تطّور الوطن اليهودي قد يلحق األرضار بالفلسطينيني، 

فإّن الوكالة اليهودية عىل استعداد ألن تقدم الضمانات املطلوبة التي تضمن أاّل يؤذي الوطن القومي اليهودي العرب الفلسطينيني بأّي شكل من 

األشكال. ثم اقرتح أبشتاين أن يجري بحث هذه الضمانات يف االجتماعات املقبلة بني الجانبني.

أّما يف ما يخّص موضوع العالقات بني الوكالة اليهودية والحركة القومية العربية عموًما والكتلة الوطنية بخاصة، فأشار الياهو أبشتاين إىل أّن 

قادة الكتلة الوطنية يف سورية هم األكرث مالءمًة من غريهم من القوميني العرب يف إدراك أهمية هذا املوضوع، وإىل أنهم األكرث قدرة عىل إيجاد حّل 

للقضية يف فلسطني، بما يخدم العرب واليهود يف فلسطني. اّدعى أبشتاين أّن الوكالة اليهودية تؤيد استقالل سورية ألّن ذلك بحسب اعتقاده سيقود 

إىل سالم يف املنطقة بأرسها ويشّكل أيًضا ضمانة لبناء عالقات بني سورية والوكالة اليهودية يف مختلف املجاالت، وال سيما يف املجال االقتصادي. 

أشار أبشتاين إىل أّن لليهود يف العالم قوًة ال يستهان بها يف مجاالت مهمة يف دول كثرية، وإىل أّن سورية ستبقى يف حاجة إىل طاقات علمية وتنظيمية 

وتكنولوجية ومالية كبرية بعد أن تحّقق استقاللها، وأّن العالم العريب ال يمتلك هذه الطاقات، وأّن الوكالة اليهودية لديها هذه الطاقات و"بإمكاننا 

أن نضعها تحت ترّصفكم من دون أن تثري خشية العرب وقلقهم، ألن تطلعاتنا القومية ال تتعدى حدود فلسطني". وأضاف أبشتاين أّنه "من أجل 

التوصل إىل اتفاق يهودي - عريب عىل الكتلة الوطنية إظهار تفّهمها واالعرتاف بالتطلعات القومية للشعب اليهودي وقبول حّقه التاريخي يف إقامة 

وطنه القومي يف فلسطني. ومن الواضح أن هذا األمر مرشوط بمنحنا العرب الفلسطينيني ضمانات كافية التي تحفظ مصالحهم".

يف رّده عىل أبشتاين، بدأ شكري القوتيل باملجامالت املتَّبعة يف مثل هذه االجتماعات، وأعرب عن أمله يف التوّصل إىل تفاهم بني الجانبني. 

وقال إّن فكرة التفاهم بني العرب واليهود ليست جديدة بالنسبة إىل القادة السوريني "فقد تعاوّنا مع املرحوم امللك فيصل بهذا الشأن منذ البداية، قبل 

وبعد تتويجه ملًكا عىل سورية". ثم عالج شكري القوتيل القضايا املركزية التي طرحها أبشتاين يف مداخلته، ال سّيما موقف الصهيونية وسياستها تجاه 

الشعب العريب الفلسطيني، وتجاه الكتلة الوطنية يف سورية والحركة القومية العربية، ومسألة التوصل إىل اتفاق يهودي - عريب شامل.

ا لليهود يف فلسطني بدعوى أّن اليهود عاشوا يف فلسطني قبل ألَفي عام، ومّيز  ا تاريخيًّ رفض شكري القوتيل االّدعاء الصهيوين أّن هناك حقًّ

بني حياة اليهود مع العرب بسالم خالل العصور املاضية و سعي الصهيونية إىل إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني. وأّكد أّنه لوال سعي الصهيونية 

إىل إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني ملا عارض العرب الفلسطينيون والعرب يف البلدان العربية هجرة اليهود إىل فلسطني وإىل البلدان العربية. 

ويف ما يخص اّدعاء أبشتاين أّن املرشوع الصهيوين يف فلسطني أّدى إىل رفع مستوى الفلسطينيني قال شكري القوتيل إّن املسألة األساسية يف نظر 

الفلسطينيني تكمن يف الخطر من املرشوع الصهيوين نفسه، من الخطر الذي يشّكله إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني من خالل هجرة اليهود 

من أرجاء العالم إىل فلسطني، عىل الشعب العريب الفلسطيني. فهذا يقود إىل أن يؤول الحكم يف فلسطني إىل اليهود عاجاًل أو آجاًل، ما يؤّدي إىل 

عن  القوتيل  شكري  استفرس  ثم  رفعته.  الصهيونية  أّن  أبشتاين  اّدعى  الذي  معيشتهم  مستوى  ذلك  يف  بما  يشء  كل  الفلسطينيني  العرب  خرسان 

الضمانات التي أشار إليها أبشتاين باقتضاب، والتي مفادها أّن الوطن القومي اليهودي لن يلحق األذى بالشعب الفلسطيني، وطلب منه تحديد 

هذه الضمانات. وأضاف القوتيل، إّن ما يزيد من تعقيد املشكلة هو أّن الوكالة اليهودية ال توضح بشكل دقيق ماذا يعني الوطن القومي اليهودي، 

وال توضح إذا ما كان املقصود بهذا املصطلح احتالل كّل فلسطني كما ينادي زئيف جابوتينسيك، األمر الذي يقود إىل تهجري العرب الفلسطينيني 

من فلسطني. واستطرد سائاًل، "هل تريدون إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني أم أنكم تريدون تحويل فلسطني إىل وطن قومي يهودي؟ إذا 

إذا كنتم تقصدون اإلمكانية  للتوصل إىل تفاهم. ولكن  أية إمكانية  الثانية، فإّننا نعارض ذلك بشدة وبحزم وليس هناك  كنتم تقصدون اإلمكانية 

األوىل فإننا عىل استعداد لبحث الضمانات التي أرشت إليها وإيجاد حّل يخدم الطرفني املعنيَّني". عىل الرغم من أّن شكري القوتيل لم يرش إىل طبيعة 

ا لها. ويف ما يخّص العالقة  الحّل الذي يريده، لكن تمييزه بني اإلمكانيتني يفتح مجااًل واسًعا للتفاوض مع الوكالة اليهودية عىل أرضية مريحة جدًّ
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دراســات املفاوضات بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية يف سورية

القوتيل: "نحن ال ننكر وال نستهني يف قوة  العربية بصورة عامة، قال شكري  القومية  الوطنية بصورة خاصة والحركة  اليهودية والكتلة  الوكالة  بني 

وتأثري اليهود يف أنحاء العالم. ونحن نقدر هذا وندرك مدى حجم املساعدة الكبرية التي باإلمكان الحصول عليها من اليهود". وأضاف، إّن الثورة 

يف فلسطني ستستمر، أّما إذا ما توقفت فإنها ستتجدد بقوة وعنف أكرث، ما لم يتم إيجاد حل دائم ملشكلة العالقات العربية – اليهودية يف فلسطني. 

والسوريون بقيادة الكتلة الوطنية هم األكرث مالَءمة للعمل لحّل هذه القضية وهم عىل استعداد للقيام بهذا الدور، وبذلك يتم التمهيد للتوصل إىل 

اتفاق شامل بني الوكالة اليهودية والعرب عامة. وأضاف القوتيل، عىل الرغم من املصاعب التي واجهها القوميون يف سورية فإنهم رفعوا دوًما شعار 

االستقالل العريب وبذلوا الجهد لتحقيقه. وعندما تحّقق سورية استقاللها فإّن ذلك يقرب من التوصل إىل االتفاق بني العرب واليهود. لذلك "من 

املهم أن تساعدونا بكل الوسائل لنيل االستقالل، الذي سيفيدكم عند تحقيقه بشكل ملموس". واختتم شكري القوتيل مداخلته بتأكيده استعداد 

الكتلة الوطنية عىل االستمرار يف االجتماعات مع الوكالة اليهودية، وبتعبريه عن أمله أن تقود هذه االجتماعات إىل التوصل إىل اتفاقية بني الكتلة 

الوطنية والوكالة اليهودية. واقرتح القوتيل أن يرّكز االجتماع املقبل بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية عىل قضيتني مركزيتني مرتبطتني ببعضهما 

البعض، وفق ما شّدد القوتيل؛ أّولهما العالقات بني العرب واليهود يف فلسطني، وثانيهما مسألة التوصل إىل اتفاقية بني اليهود والعرب كافة. ويف 

ختام االجتماع اتفق الطرفان عىل رضورة الحفاظ عىل رسية هذه االجتماعات.

يف تعقيبه القصري، شكر الياهو أبشتاين شكري القوتيل عىل مداخلته واّدعى أّن الكثريين يف الغرب يعتقدون أّن سكان الرشق غري قادرين عىل 

العيش سوية بسالم مع بعضهم البعض، وأّن هذا الرأي السائد يف الغرب هو إحدى العقبات الكبرية التي تقف أمام سعي العرب لتحقيق هدفهم يف 

أن يحكموا أنفسهم، لذلك فإّن بإمكان التوصل إىل حلٍّ سلمي للمسألة العربية – اليهودية أن يخدم العرب وأن يرفع من مكانة الرشق)34).

االجتمع الرسمي الثاين بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية

ُعقد االجتماع الثاين بني الكتلة الوطنية السورية والوكالة اليهودية يف دمشق يف التاسع من أيلول / سبتمرب 1936 يف بيت لطفي الحفار)35). وقد 

مّثل الكتلة الوطنية يف هذا االجتماع الذي دام ثالث ساعات ونصف الساعة شكري القوتيل ولطفي الحفار وفايز الخوري، ومّثل الوكالة اليهودية 

دوف هوز)36) والياهو أبشتاين ودافيد هاكوهني)37) ويوسف نحماين)38) وعاموس لندمان، وحرض االجتماع أيًضا دافيد بينتو. أشار الياهو أبشتاين يف 

بداية االجتماع إىل أّن الوكالة اليهودية أضافت إىل وفدها املفاوض ثالثة من كوادرها املختصني باملسألة العربية، وذلك بعد أن أعربت الكتلة الوطنية 

يف االجتماع السابق عن موافقتها عىل االستمرار يف املفاوضات، وأّن هذا الوفد سيقدم تقريرًا كامال عن مضمون هذا االجتماع إىل قيادة الوكالة 

اليهودية يك تتخذ القرارات املالئمة. ثم طلب أبشتاين من شكري القوتيل تقديم عرض مخترص عن االجتماع السابق بني الطرفني. بعد أن عرض 

باقتضاب القضايا األساسية التي عالجها االجتماع السابق. أشار القوتيل إىل أّن وفد الوكالة اليهودية يكتب محرض هذا االجتماع، كما كان قد كتب 

محرض االجتماع السابق، وطلب باسم الوفد السوري عدم نرش أّي يشء عن هذه االجتماعات من دون الحصول عىل موافقة مسّبقة من الطرفني، 

وقد وافق الحارضون عىل هذا الطلب. ثم تحّدث دوف هوز وطرح يف بداية مداخلته ثالث نقاط، قال يف األوىل: "إّن خوف العرب الفلسطينيني من 

34 املصدر نفسه.

35 محرض اجتماع ممثيل الوكالة اليهودية الكتلة الوطنية، ملف نحماين 2، أرشيف تاريخ الهاجاناه.

العسكرية الصهيونية  العاملية األوىل، وكان من مؤسيس املنظمة  العثماين يف الحرب  بولندا وهاجر يف صغره إىل فلسطني، وخدم يف الجيش  1940( يف  36 ولد دوف هوز )-1894 
"الهاجاناه" يف عام 1920 ومن قادتها األوائل. مّثل الهستدروت وحزب مباي يف لندن وكان له دور كبري يف تطوير العالقات بني الوكالة اليهودية وحزب العمال الربيطاين، وكان عضًوا 

مهًما يف "لجنة الرتحيل" األوىل التي أنشأها رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية موشيه رشتوك يف عام 1937 لوضع الخطط لرتحيل الشعب العريب الفلسطيني من فلسطني.

37 ولد دافيد هاكوهني )-1897 1984( يف روسيا وهاجر إىل فلسطني يف عام 1907، وخدم يف الجيش العثماين يف الحرب العاملية األوىل. كان من قادة حزب مباي والهاجاناه، وكان 
عضًوا يف لجان الرتحيل الثالث التي أنشأها موشيه رشتوك يف أعوام 1937 و1942 و1948، والتي عملت عىل وضع الخطط لتهجري الشعب الفلسطيني من فلسطني. أصبح عضًوا يف 

الكنيست عن حزب مباي )ثم العمل( لفرتة طويلة ورأس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست.

1922 يف دائرة  ف يف عام  1909. ُوظِّ 1907 وانضم إىل منظمة هاشومري )الحارس( التي تأسست عام  38 ولد يوسف نحماين )1965-1891( يف روسيا وهاجر إىل فلسطني عام 
األرايض التابعة للصندوق القومي اليهودي )الكرين كاييمت( وأصبح من كبار موظفيها يف الجليل وتخّصص يف رشاء األرايض العربية. كان عضًوا مهًما يف لجان الرتحيل الثالث التي 

أرشنا إليها سابًقا.
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املرشوع الصهيوين هو خوف متخّيل، لذلك فإّن التوصل إىل اتفاق بينهم وبني اليهود أصعب من التوصل إىل اتفاق يف ما لو كان هذا الخوف خوًفا 

حقيقًيا وقائًما فعاًل". وقال يف النقطة الثانية إّن هذه املفاوضات سيكون لها قيمة أكرث إذا ما جرى تحديد مدتها الزمنية. أما يف النقطة الثالثة فأشار 

إىل أّن املفاوضات ستنجح إذا رأى كل طرٍف الفائدة التي سيجنيها هو والطرف اآلخر من التوصل إىل اتفاق عريب – يهودي. ثم استعرض دوف هوز 

الرواية التاريخية الصهيونية، وقال إّن اليهود ما انفكوا يحاربون منذ ألفي عام من أجل "العودة إىل صهيون" وإقامة وطنهم القومي. وادعى دوف 

ن من أوضاعهم االقتصادية،  هوز يف مداخلته أّن إقامة الوطن القومي الذي تعمل الحركة الصهيونية عىل تحقيقه يجلب الربكة للفلسطينيني ويحسِّ

وأّن مصلحة الحركة الصهيونية توجب العمل عىل رفع مستوى معيشة العرب الفلسطينيني والدفاع عن مصالح الفالح العريب الفلسطيني. وادعى هوز 

أّن إقامة الوطن القومي اليهودي يف فلسطني، لن يكون عىل حساب الشعب العريب الفلسطيني ولن يتسّبب يف أّي ظلٍم أو استغالٍل للفلسطينيني ولن 

يؤدي إىل اقتالعهم من وطنهم. وادعى أيًضا أّن مصلحة الحركة الصهيونية توجب العمل عىل رفع مستوى معيشة العرب الفلسطينيني والدفاع عن 

مصالح الفالح الفلسطيني. وعند هذا الحد من قلب الحقائق، خاطب دوف هوز )وهو عضو "لجنة الرتحيل" يف الوكالة اليهودية التي وضعت الخطة 

تلو األخرى لرتحيل الفلسطينيني من فلسطني(، قائاًل: "واآلن أريد أن تقولوا يل برصاحة إذا كنتم تصّدقون ما قلته لكم وأن تعرّبوا عن رأيكم إذا كنتم 

تعتقدون أن بوسع اليهود أن يفيدوكم بواسطة موهبتهم وجهدهم ومالهم. ال توجد قوة يف العالم باستطاعتها إخراج اليهود من فلسطني. ويف مقابل 

ذلك، إذا وّحدت هاتان القوتان الكبريتان – العرب واليهود – جهدهما الستفادا استفادة كبرية من عملهم هذا".

الطعام عىل أكمل وجه ووضعت عصا بجانبها".  إّن هناك مثاًل عربًيا يقول "حرضت مائدة  القوتيل  يف بداية رده عىل دوف هوز قال شكري 

فمن ناحية قال دوف هوز إنه يريد التوصل إىل اتفاق بني اليهود والعرب، ومن ناحية أخرى قال إنه ال توجد قوة يف العالم بوسعها إخراج اليهود من 

فلسطني. وتساءل القوتيل إن كان املقصود الـ 400 ألف يهودي الذين هاجروا إىل فلسطني واملوجودين اآلن فيها، أم أّن املقصود هو عدد غري محدود 

من اليهود الذين سيهاجرون إليها يف املستقبل. ووّضح القوتيل أّن املوضوع هنا هو موضوع سيايس وليس موضوًعا دينًيا، وأكد أّن اليهودية هي ديانة 

وليست قومية، وأّن السوري اليهودي مثاًل هو عريب سوري يدين باليهودية تماًما كما يدين السوري العريب باإلسالم أو باملسيحية. وأضاف: لو أّن 

اليهود هاجروا إىل فلسطني من دون وعد بلفور؛ أي من دون أن يكون هدفهم إنشاء وطٍن قومي يهودي يف فلسطني، ملا كانت هناك أصاًل مشكلة. 

فاملشكلة هنا هي مشكلة سياسية وتتمثل يف سعي الصهيونية إلقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني. وعالج شكري القوتيل االدعاء الصهيوين املتكرر 

صحيًحا،  االدعاء  هذا  كان  إن  ذلك،  فائدة  عن  وتساءل  واالجتماعي،  االقتصادي  املجالني  يف  للفلسطينيني  الربكة  جلب  الصهيوين  املرشوع  بأّن 

عندما يصبح اليهود أغلبية بواسطة الهجرة إىل فلسطني واالستيطان فيها. وقارن يف هذا السياق بني املرشوع الصهيوين واالستعمار الفرنيس لسورية 

لجهة ادعاء كليهما أنهما يحّسنان الوضع االقتصادي؛ فأشار إىل أّن الفرنسيني أعلنوا دوًما بأنهم يريدون جلب الربكة االقتصادية لسورية وأنهم 

يعملون عىل تحسني االقتصاد السوري وأنهم حاولوا تأجيل إعطاء السوريني حقوقهم السياسية إىل فرتة الحقة. ولم يوافق السوريون عىل ذلك، 

ألنهم يريدون أن يكونوا أسياًدا عىل وطنهم، ويناضلون من أجل تحقيق االستقالل، سواء حّسن االستعمار الفرنيس وضعهم االقتصادي أو لم 

يفعل. وأضاف القوتيل، حتى إن تحّسن وضع العرب الفلسطينيني االقتصادي فإّن هذا التحسن مؤقت، ألّن العرب الفلسطينيني سيخرسون كل ما 

يمتلكونه إذا ما سار تطور األحداث يف املستقبل كما سار عليه حتى اآلن. ونفى القوتيل أن تكون خشية العرب الفلسطينيني من املرشوع الصهيوين 

متخّيلة، وأوضح أنها حقيقية وتنبع من أسباب حقيقية ويف مقدمتها استمرار استيالء الحركة الصهيونية عىل األرايض واستمرار الهجرة اليهودية إىل 

فلسطني. ثّم أوضح ذلك بقوله، "لو كنت عربيا من مدينة يافا لسألتكم إىل أين تسعى الصهيونية وما هو هدفها؟ ألنني لست مهتًما فقط بنفيس وإنما 

أيضا بأوالدي وأحفادي، وأنا أريد أن أعرف ماذا سيكون مستقبلهم؟". واختتم القوتيل مداخلته بقوله، عىل الرغم من كل ما ذكره يف هذا االجتماع 

بشأن القضية الفلسطينية، فإّن هناك نية طيبة لدى الوفدين للعمل سوية ولفحص التناقضات بينهما من أجل التوصل إىل اتفاق بصفتهما "أقرباء 

وأصدقاء من دون الحاجة ملساعدة الغرباء".

وبعد أن أنهى القوتيل مداخلته، طرح فايز خوري سؤااًل مقتضًبا عن عدد اليهود الذين سيهاجرون إىل فلسطني وفق ما تطالب به الصهيونية. 

أجابه دوف هوز بأّن "عدد املهاجرين اليهود يعتمد عىل قدرة فلسطني االستيعابية، لذلك ال يمكن تحديده. فقد يصل يف السنة القادمة إىل ألفني 

أو إىل خمسة آالف أو إىل مئة ألف مهاجر يهودي". وأضاف، إّن وجود الصهيونية بات أمرًا واقًعا وأنه "عليكم فهم املسألة الصهيونية من جميع 

جوانبها والوقوف عىل أسبابها وأهدافها كما جرى الحديث يف اجتماع اليوم ويف االجتماع السابق". ثّم تحدث يوسف نحماين عن الهجرة اليهودية 
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وعن االستيطان اليهودي يف فلسطني وإيجابياتهما عىل العرب الفلسطينيني، وتاله دافيد هاكوهني الذي تحدث عن إمكانيات التوصل إىل اتفاق 

عريب – يهودي مشرتك والنتائج اإليجابية بالنسبة إىل الطرفني. ثم لخص الياهو أبشتاين، الذي شغل هو وبقية أعضاء وفد الوكالة اليهودية املفاوض 

مواقع مهمة يف لجان الرتحيل التي أقامتها الوكالة اليهودية لرتحيل الفلسطينيني وطردهم من فلسطني، والتي أرشنا إليها سابًقا، مطلبي الوكالة 

اليهودية األساسيني اللذين اعتربهما أساًسا ورشًطا ألي اتفاق عريب - يهودي بني الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية، وهما: استمرار الهجرة اليهودية 

إىل فلسطني من أصقاع األرض املختلفة من دون تحديد حجم هذه الهجرة ووتريتها ووفق ما ترتئيه الوكالة اليهودية لقدرة فلسطني االستيعابية لهذه 

الهجرة اليهودية، واستمرار استمالك الوكالة اليهودية لألرايض العربية يف فلسطني. ثم اختتم شكري القوتيل االجتماع بحديثه باقتضاب وبشكل 

عام عن أهمية االجتماعات بني الجانبني لبحث مختلف القضايا من أجل التوصل إىل تفاهم متبادل)39).

خامتة

سعت الوكالة اليهودية يف االجتماعني الرسميني اللذين عقدتهما مع الكتلة الوطنية بشأن التوصل إىل "اتفاق عريب - يهودي" شامل، إىل التأثري يف 

الكتلة الوطنية لوقف مختلف أشكال الدعم الذي كان يقدمه الشعب السوري وقواه الوطنية للثورة يف فلسطني أو تقليصها، والحصول عىل تأييد الكتلة 

الوطنية السورية للوطن القومي اليهودي يف فلسطني وللهجرة اليهودية إىل فلسطني، بالحجم والوترية اللذين ترغب فيهما الوكالة اليهودية، وادعت 

عىل النقيض من موقف الوكالة اليهودية وسياستها الحقيقية أنها يف مقابل ذلك تؤيد الكتلة الوطنية يف سعيها الستقالل سورية وتحقيق الوحدة العربية. 

ويبدو أّن دافع شكري القوتيل الذي قاد وفد الكتلة الوطنية يف االجتماعني الرسميني مع الوكالة اليهودية، كان فحص إمكانية الحصول عىل دعم الوكالة 

اليهودية الستقالل سورية مقابل القيام بدور الوسيط بني الوكالة اليهودية والحركة الوطنية الفلسطينية، تمشًيا مع االعتقاد السائد يف الكتلة الوطنية 

ويف أوساط واسعة من النخب العربية، بأّن للوكالة اليهودية وللحركة الصهيونية و"اليهود يف العالم" تأثريًا كبريًا يف فرنسا والدول العظمى يف العالم. ويبدو 

أّن شكري القوتيل الذي تمّيز عن الكثري من زمالئه يف قيادة الكتلة الوطنية بالتزامه مساندة الثورة يف فلسطني، استخلص من مواقف الوكالة اليهودية 

يف هذين االجتماعني الرسميني، أن ليس هناك جدوى من تلك املفاوضات فأوقفها وركز جل جهده عىل تقديم مختلف أشكال الدعم للثورة العربية 

الفلسطينية الكربى. بيد أّن قيام وفد الكتلة الوطنية تحت قيادته بإجراء مفاوضات رسمية رسية مع الوكالة اليهودية يف تلك الظروف والخلفيات ساهم يف 

خلق جو ال يمنع أو ال يحرم االتصاالت أو اللقاءات الرسية بني قادة من الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية.

كان االجتماع الرسمي الثاين بني الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية هو االجتماع الرسمي األخري يف جولة املفاوضات هذه، والتي كانت قيادة 

الكتلة الوطنية السورية عىل علم مسبق بها واطلعت عىل نتائجها، ولكنه لم يكن إطالًقا االجتماع أو اللقاء األخري بني مندويب الوكالة اليهودية والعديد 

من قادة الكتلة الوطنية السورية. فقد تلته يف الشهور والسنوات الالحقة اجتماعات واتصاالت كثرية جًدا بني ممثيل الوكالة اليهودية مع عدد من 

قادة الكتلة الوطنية من بينهم جميل مردم ونسيب البكري ولطفي الحفار وفوزي البكري، ومع قادة "املعارضة" الشهبندرية ال سيما مع عبد الرحمن 

شهبندر ونصوح بابيل، وكذلك مع قادة يف "جبل العرب" ويف مقدمتهم سلطان األطرش ويوسف العيسمي، وسارت هذه اللقاءات واالتصاالت بشكل 

عام يف االتجاه الذي أرادته الوكالة اليهودية.

39 محرض اجتماع ممثيل الوكالة اليهودية مع الكتلة الوطنية، ملف نحماين 2.
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يســتعرض املؤلــف يف هــذا الكتــاب تاريخ الفلســفة اإلســالمية يف 

املــشق واملغــرب، مــن خــالل رسد محطاتهــا الزمنيــة وانتقالها من 

مــكان إىل آخر، يف ســياق التحوالت السياســية التي كانــت تطرأ عىل 

الســلطات أو الجامعات؛ ذلك أّن الفلســفة التي أخــذت تتبلور مع مطلع 

العــرص العبايس ال ميكن فصلهــا عن الفضاءات الثقافية، أو عن ســرية 

الفيلســوف، وتطلعاته، وبيئته، ورؤيتــه للحياة.  ويتحــدث الكتاب الذي 

اشــتغل به املؤلف، مــدًة قاربت مثانيــة عش عاًما قضاهــا يف البحث 

والقــراءة والتوثيــق، عن الفالســفة وتاريخ التفلســف اإلســالمي، من 

الكندي إىل ابن خلدون، حني شهد املشق واملغرب آنذاك عىل امتداد 

أكرث من 500 سنة، حواراٍت ونقاشاٍت وسجاالٍت أغنت اإلنسانية باكتشافات 

واخرتاعــات وعلوم كان لهــا موضعها الخاص يف توريــد املعرفة إىل 

أوروبا )قبل إعادة تصديرها إىل املشق واملغرب(؛ ما ساهم يف دفع 

التطور العاملي خطوات حاسمًة إىل األمام. وقد بدأ املؤلف كتابه يف 

الفــرتة التي كان يدرس فيها الحقوق يف جامعة ليون الفرنســية عام 

ا الفالســفة الذين يذكرهم  1909، لينتهَي منه يف القاهرة عام 1927. أمَّ

املؤلف يف كتابه، فهم: الكندي، والفارايب، وابن سينا، وابن مسكويه، 

وابن الهيثــم، وإخوان الصفا، والغزايل، يف املــشق، وابن باجة، وابن 

طفيل، وابن رشد، وابن عريب، وابن خلدون يف املغرب.

محمد لطفي جمعة

 تاريخ فالسفة اإلسالم

يف املرشق واملغرب
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مراجعات كتب

Book Reviews and Critiques





* باحث يف التاريخ واالنرتبولوجيا التاريخية، من املغرب. 
 Arabic Biology ىل تحرير مجلة الكرتونية تهتم بتاريخ العلوم البيولوجية والطبية عند العربåاستاذ علوم االحياء ومرشف مساعد ع **

.and Medicine

عاد االهتامم مجدًدا بالحدث، منذ مثانينيات القرن العشين، ومُيكن تفسري هذه العودة القوية إىل تغري موقع الحدث كخرب داخل املجتمعات 
الحديثة، وذلك انطالقًا من الدور الذي بدأت وسائل اإلعالم املختلفة تؤديه منذ حدث أيار/ مايو 1968، يف فرنسا، وإىل اليوم. 

حول التحوالت التي مر بها، ميكن العودة بشكل أسايس إىل كتاب: انبعاث الحدث لفرانسوا دوس، الذي يقدم نبذة تاريخية 
مفصلة عن تطور مكانة الحدث يف الخطاب التاريخي، ويف مجموع العلوم اإلنسانية واالجتامعية، خالل القرن التاسع عش 
والقرن العشين؛ إذ نســبح - يف هذا الكتاب- مع األطوار التي شهدها الحدث يف الكتابة التاريخية الفرنسية، ونتعرف إىل 
مدى الخصوبة املتجددة لهذا املفهوم الذي يعيش والدة نظرة جديدة يف زمن طفرة اإلعالم. ويجب اإلشارة – هنا - إىل 
الرؤية املتميزة لهذا املؤلف؛ فهو مل يعط الحدث شكاًل خطيًا أحاديًا، وإنا وضعه ضمن سياق من التحوالت األسطوغرافية 

التي صاحبت الكتابة التاريخية يف مرحلة القرن العشين.

ملاذا الحديث عن والدة جديدة للحدث؟ هل األمر مجرد عودة ملا كان عليه التاريخ يف القرن التاسع عش؟  وما الحدث الذي 
عاد؟ هل نعيش عودة بسيطة للحدث؟ أم أن األمر يتعلق بنظرة جديدة ومقاربة مختلفة للحدث؟  إنها أسئلة طرحها املؤرخ 
فرانســوا دوس، محاواًل اإلحاطة الشــاملة بأجوبتها، من خالل تقديم الحدث كانبعاث وكعودة لالختالف، وهي أسئلة مؤرقة 
تطرح نفسها بقوة عىل املؤرخني؛ فاألمر ال يتعلق فقط مبعرفة سبب عودة الحدث إىل الظهور مرة أخرى، بل يتعلق أيًضا 

بالتساؤل عن ماهية ما عاد تحت مسّمى "حدث".

Intellectual interest in "the event" as a matter for enquiry has been rekindled since the 1980s. In France, this can be 
understood through the increased attention paid to the event by media institutions, beginning with the event of 1968. At 
this time of a media revolution, it serves readers well to review the seminal work of Francois Dosse, in his Le retour de 
l’envenement (2010), a book that provides a detailed historical account of how the concept of "the event" has changed 
throughout historical discourse and in the humanities and social sciences throughout the nineteenth and twentieth 
centuries. Through this book, readers will come to know something of the concept of the event. 

No discussion of this book would be complete without a mention of the author’s distinct vision, which allows him 
to go beyond a simple, unitary form of the event and instead place it within a wider context of twentieth century 
historiography in which it was written. 

Why do people speak of a rebirth or a reincarnation of the event? Are we witnessing today a simple and 
straightforward return of the event as a matter of academic enquiry, or are we instead looking at the event through 
a novel view and a different approach? Dosse poses these questions and attempts to provide comprehensive 
answers to them by presenting "the event" as a rebirth, and as a return to differences in opinion. These are 
pressing questions that impinge on the work of historians, not only because we are witnessing the return of the 
historical event as a focus for academic enquiry, but also because we are essentially redefining the meaning of 
the "event".

قراءة يف كتاب "انبعاث الحدث" للمؤرخ فرانسوا دوس

A reading of "Le retour de l'événement" by Francois Dosse

*Khaled Tahtah  |   خالد طحطح
 **Yousef Almohajer  |   يوسف املهاجر
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 Renaissance يف كتابه الجديد انبعاث الحدث: تحد للمؤرخ بني أيب الهول والعنقاء François Dosse يعطي املؤرخ الفرنيس فرانسوا دوس 

de l'événement: Un défi pour l'historien entre Sphinx et Phénix ، نبذة تاريخية مفّصلة عن تطور مكانة الحدث يف الخطاب التاريخي، 

وبشكل أشمل يف مجموع العلوم اإلنسانية.

مع هذا الكتاب ذي العرشين فصاًل، نقف عىل الطفرات التي شهدها مفهوم الحدث يف الكتابة التاريخية الفرنسية إىل درجة يصعب فيها عىل 

القارئ استيعاب تصور املَؤلِّف ملفهوم الحدث املتعدد املعاين والدالالت. ونؤكد يف هذه القراءة رؤية فرانسوا دوس François Dosse املتميزة، وهو 

الذي لم ُيْعِط الحدث شكاًل خطًيا أحادًيا، وإنما وضعه ضمن سياق من التحوالت التي صاحبت الكتابة التاريخية خالل القرن العرشين. الهدف من 

موضوع الدراسة يبقى يف الصميم هو البحث عن مفاتيح فهم املرحلة الجديدة التي نجتازها اليوم، وهي مرحلة "العودات"، التي نشهد منها اليوم 

عودة إىل الحدث وعودة إىل الفرد وعودة إىل السيايس، األمر الذي يعني أننا نعيش انبعاًثا ورجوًعا جديًدا إىل االختالف.

ُيحلل  الكتاب،  املؤرخني. ويف هذا  اهتماًما كبريًا يف عالم  اليوم  لكنه يشهد  التاريخ األكاديمي،  بعيًدا عن  وأُبقي  الحدث فرتة طويلة،  ُأقيص 

املَؤلٍّف أسباب االنعراج الذي عرفه الحدث يف الكتابات التاريخية الفرنسية، من خالل استحضار وقع نظام األحداث يف زمن سطوة وسائل اإلعالم؛ 

فبعضها، مثل حدث الحادي عرش من أيلول / سبتمرب 2001، خّلف آثارًا ومضاعفات كثرية، وبعضها، كسقوط جدار برلني، حمل تغيريات كربى عىل 

الصعيد العاملي، وليس بعيًدا عنا الثورات األخرية يف بعض البلدان العربية، والتساؤالت التي ما زالت ُتطرح بشأن مآالتها.

تفرض هذه "األحداث الكربى" نفسها عىل وسائل اإلعالم موضوعات آنية وفورية، وتخضع لتناوالت متعددة وأحياًنا متناقضة، بل إنها توّجه 

تاريخنا الحارض بقوة، وتطرح نفسها بشدة عىل طاولة املؤرخني.

إننا اليوم نشارك جميًعا يف عودة الحدث، هذا ما رصح به فرانسوا دوس يف كتابه انبعاث الحدث.. ؛ فعدوى الحدث لم تصب التاريخ فقط، 

وإنما انتقلت أيًضا – ومن دون استثناء- إىل جميع العلوم اإلنسانية األخرى.

االعرتاف بالحدث

يعود اهتمام فرانسوا دوس  بموضوع الحدث إىل عام 1978، حني تناول يف كتابه التاريخ املفتت: من الحوليات إىل التاريخ الجديد خطر 

أزمة، وأصبح معّرًضا لخطر  - دخل يف مرحلة  - يف نظره  الريادة والتجديد، فالتاريخ  بعد سنوات من  املؤرخ  التاريخية، وضبابية هوية  الكتابة  مأزق 

الضياع والتشتت، ويوشك أن ينتهي مثل علم الحيوان باألمس، أو عىل األقل ستلحقه أزمة تهميش كتلك التي طاولت الجغرافيا.

إن العالج لهذا املوت املؤجل للتاريخ لن يتأىت إال بالقطع النهايئ مع الخطاب الجامد ملدرسة الحوليات الفرنسية؛ فمن أجل بناء تاريخ جديد، ال 

بد من تجاوز القطيعة بني الحارض واملايض، وال بد من إعادة االعتبار إىل الحدث؛ ذلك أن تجديد الخطاب التاريخي عند دوس يمر عرب بوابة إحياء 

.François Dosse املؤلف: فرانسوا دوس

الكتاب: انبعاث الحدث: تحد للمؤرخ بني أيب الهول والعنقاء.

.Renaissance de l'événement : Un défi pour l'historien : entre Sphinx et Phénix : العنوان األصيل

مكان النرش: فرنسا.

.Presses Universitaires de France :النارش

سنة النرش: 2010.

عدد الصفحات: 352 صفحة.
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مراجعات كتب قراءة يف كتاب "انبعاث الحدث" للمؤرخ فرانسوا دوس

ل هوية التاريخ كما كانت يف املايض، فنفي الحدث أو إقصاؤه يقود التاريخ  ما نبذته مدرسة الحوليات منذ البداية، وَيقصد بذلك الحدَث الذي يشكِّ

عىل درب خطر انحالل ما يشكل قاعدة لخصوصيته ووظيفته، ولن يتأىت خروج التاريخ من نفق أزمته الحالية إال باالعرتاف بالحدث من جديد.

لتجاوز فكرة "التاريخ الجامد" وإلعطاء معنى للتحوالت األسطوغرافية الجديدة، يرسم دوس يف خاتمة كتابه التاريخ املفتت منحى مغايرًا 

املتعدد  الحدث  بعث  إىل  السعي  بل هو  الالفييس،  التاريخ  الوقائعي كما يف  إىل  العودة  بالتأكيد  ليس  إنه  الحدث؛  فيه عن عودة  املغلوط  للمفهوم 

الدالالت واملعاين)1).

الحدث بني التقديس والكسوف

قام فرانسوا دوس  يف الباب األول من كتابه بالتحقيق يف العالقة بني الحدث والتاريخ بحسب األزمنة واملدارس التاريخية، ووقف عند كل 

ًنا من خالل أمثلة متعددة تطور مفهوم الحدث. كانت البداية مع اليونان والرومان الذين بحثوا عن تفسري األحداث اعتماًدا عىل  فرتة تاريخية، مبيِّ

 Polybius النبوءات، فإرادة اآللهة وتدخلها يف مسار األحداث كانت تؤطر التاريخ يف البداية، سواء مع اإلغريق أو مع الرومان. وقد بذل املؤرخ بوليبب

جهًدا كبريا لعقلنة عملية الكتابة التاريخية، لكنه اعتقد - مع ذلك - بتأثري قوى تتفوق عىل قوة البرش هي ما ُتعطي- يف نظره - معنى وترابًطا ملجموعة 

األحداث. كان االعتقاد قوًيا بأن القوى اإللهية تقف وراء األحداث البرشية، وتتحكم بشكل دائم يف تحديد مصري الشعوب التي تصبح عاجزة عن 

الهروب من قدرها املحتوم؛ فبحسب تيت ليف Tite- live، اعتقد الرومان يف كونهم َحَملة مهمة مقدسة تسلموها من اآللهة مبارشة. ويف العصور 

الوسطى، استمر الحديث عن زمن اآللهة وعن تاريخ األحداث القدرية التي خطها رجال الكنيسة بأقالمهم، فكل حدث - يف نظرهم- جاء ليؤكد، 

ضمن سياق وجودي ذي معنى، املجد اإللهي، وهكذا َوجدت األحداث التاريخية نفسها محصورة داخل منطق إلهي غايئ خالل القرنني الرابع عرش 

والخامس عرش.

قبل االنتقال إىل فرتة القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين، يقف فرانسوا دوس  ملًيا مع نيتشه غري املتوقع، والذي أخذ عىل 

عاتقه مهمة تحرير اإلنسانية من تلك الحمولة التي تثقل كاهل التاريخ وتمنعه من امليض ُقُدًما. إن تحطيم النقد النيتشوي القناعات وتفكيكها بقيا 

بال صدى خالل القرن التاسع عرش، حني انترصت - خالله بال شك- التاريخانية األملانية ووارثوها من التاريخانيني الفرنسيني.

تميز القرن التاسع عرش يف خطاب املؤرخ املنهجي باعتقاد راسخ بإمكانية بناء األحداث التاريخية، حيث الحقيقة قطعية؛ إذ يكفي التخلص 

ية الزمن التاريخي من خالل انتعاش رسد تواريخ األحداث، كاملعارك وتاريخ امللوك والوزراء.  من التعابري األدبية للوصول إليها. إنه تاريخ ميَّزته خطِّ

كان االنبهار بوصف األحداث السياسية هو األقوى بحسب التحقيق الذي قام به املؤرخ أالن كوربان A. Corbin بشأن موضوعات مجلة اللسان 

التاريخية الناطقة باسم املدرسة املنهجية. وقد تكرست هذه املفاهيم املتعلقة بـ"التاريخ الحديث" مع أجيال كاملة من املتمدرسني الذين نهلوا من 

الكتب املدرسية ألرنست الفيس E. Lavisse الذي جعل الحدث حجر الزاوية يف البناء السيايس للدولة الوطنية؛ فبناء التاريخ عند هؤالء الوضعانيني 

انبنى عىل دراسة املايض وتأثيثه بتسلسل متواصل من األحداث املتعاقبة.

يف بداية القرن العرشين، تعرضت يقينيات املدرسة املنهجية ورموزها النتقادات الذعة، وكيلت لها اتهامات من مختلف العلوم اإلنسانية التي 

كانت يف مرحلة تطور عىل مستوى املناهج املعتمدة. فمجلة الرتكيب التاريخي التي كان يرشف عليها هرني بري H.BEER انتقدت قداسة الحدث 

واختزالية املدرسة املنهجية. وتزايدت حدة االنتقادات املوجهة ضد هذه املدرسة التاريخية ذات التوجهات الرانكية؛ فمدرسة الحوليات -ومنذ نشأتها- 

هاجمت تقديس الحدث، وانتقصت التاريخ الحديث الوصفي للظواهر، وجرى، بشكل كاريكاتوري، تشبيه الحدث بصنم ُيعبد، وهو ما سبق لشارل 

بييكCh. Péguy و فرانسوا سيميان F. Simiand أن انتقداه. وقد دقت موجة البنيوية املسمار األخري يف نعش املنهجيني، إذ ظهرت إىل الوجود فجأة 

مفاهيم جديدة تناغمت مع املوضة الباريسية الجديدة، فانترشت مفاهيم من قبيل "الزمن الطويل" مع فرناند بروديل F. Braudel و"التاريخ الجامد" 

1 بهذا الخصوص انظر: فرانسوا دوس، التاريخ املفتت: من الحوليات إىل التاريخ الجديد، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم(، ط 1 )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2009(.
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مع إيمانويل لوروا الدوري E. le Roy Ladurie، وأصبح الحدث مع الجيل الثاين ملدرسة الحوليات غري معترب تماًما يف التاريخ الطويل الذي بدأ يهتم 

بالبنى الكربى، مثل االقتصاد واملجتمع. لقد تغريت مكانة الحدث منهجًيا وإبستيمولوجًيا بمروره إىل املرتبة الثالثة بعد البنية والظرف مع بروديل.

أعادت مدرسة الحوليات - التي جعلت من الحدث خصمها األول- النظر يف باقي مسّلمات املدرسة املنهجية من قبيل حيادية املؤرخ املزعومة 

يف وجه األحداث، وإمكانية نقلها من دون تدخل فيها؛ فالعاِلم املؤرخ ُمطاَلب بالتجرد الكامل أمام األحداث، وهو األمر الذي خالفه املؤرخان مارك 

بلوك M. Bloch ولوسيان فيفرL. Febvre ، إذ يتعني عىل املؤرخ -عىل العكس من ذلك- التدخل بشكل نشيط يف الوثيقة ويف األرشيف، فليس املايض 

.Paul Ricœur هو الذي يولد التاريخ، وإنما املؤرخ هو الذي يولد التاريخ، بحسب تعبري بول ريكور

ُيعّد نفي الحدث وإبعاده نقطة العدم يف األفق الحوليايت منذ والدة هذه املدرسة عىل يد مارك بلوك  ولوسيان فيفر . وبلوغ الحد األقص لهذا 

النفي تجىل يف أبحاث إيمانويل لوروا الدوري E. le Roy Ladurie الذي تحدث عن تاريخ بال برش. لقد انتقلنا من التاريخ كعلم للتغيري إىل تاريخ يكاد 

يكون جامًدا مع فرناند بروديل F. Braudel، إىل تاريخ جامد بشكل كيل مع إيمانويل الدوري E. le Roy Ladurie. ففي الفصل الرابع من الجزء األول 

ا هو "التاريخ بال برش". كما أنه أصدر يف سنة 1967 كتاًبا عن تاريخ املناخ منذ ألف  من كتاب هذا األخري املوسوم بـ حقل املؤرخ، نجد عنواًنا معربِّ

عام من دون أن يكون فيه لإلنسان أي حضور ولو عىل الهامش، إذ أَعدَّ تقسيًما زمنًيا للتغريات املناخية من دون أن يهتم بانعكاساته عىل املجتمع.

ُيعّد  الجديد،  التاريخ  تيار  أبرز وجوه  الحوليات وأحد  إدارة  لجنة  لوروا الدوري، عضو  ايمانويل  الفرنيس  املؤرخ  فإن   ، فرانسوا دوس  بحسب 

املتهم الرئييس؛ فهو العدو الّلدود للحدث، ذلك أن عبارته املستفزة )"التاريخ الجامد"( التي جعلها عنواًنا لدرس افتتاحي ألقاه سنة 1973 بالكوليج 

دوفرونس Collège de France، بمناسبة اختياره رئيًسا لشعبة التاريخ والحضارة بها، ما زالت راسخة يف األذهان. وبالفعل، ُيعترب هذا املؤرخ من دعاة 

إقصاء التاريخ الحديث، فهو الذي وصمه مرارًا بـ"التاريخ الشوفيني".

أصبح الحدث رمزًا من رموز التاريخ التقليدي خالل مرحلة سيطرة الحوليات. وقد تزامن إقصاء الحدث مع فرتة صعود التيار البنيوي الذي 

فرض سطوته عىل مختلف ميادين العلوم االجتماعية واإلنسانية.

ذاب الحدث يف تاريخ األمد الطويل، وُدِفع نحو الهوامش، ويمكن حتى "أال ُيهَتم به أبًدا"، بحسب تعبري كريستوف بوميان)2)؛ ففي منظور 

املاكرو تاريخ، أصبح الحدث "اليشء"، ونأى فرانسوا فوريه F. Furet بنفسه خارج متاهة التاريخ السيايس الذي يبقى، كما الحدث، أفًقا ميًتا يف 

الخطاب الحوليايت. أما جاك جوليار Jacques Julliard ، فجمع، يف مقال شارك به يف املؤلَّف الجماعي "صناعة التاريخ"، الحجج املختلفة ملقاضاة 

هذا التاريخ الذي عّده "تاريًخا نخبوًيا" و"بيوغرافًيا" و"ال يعرف املقارنة" و"رسدًيا" "ال يعرف التحليل" و"حينًيا" "ال يعرف األمد الطويل". وبكلمة 

واحدة تلخص كل يشء يف لغة املؤرخني، إنه "تاريخ وقائعي" منبوذ)3).

لقد ُحذف عدد كبري من األحداث الكربى من التاريخ. وعىل سبيل املثال، شّكل حدث الثورة الفرنسية )1789( جداًل كبريًا يف ساحة الكتابة 

التاريخية الفرنسية. ففي عشية الذكرى املئوية الثانية لهذا الحدث )1989(، أعلن رئيس مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتماعية السابق فرانسوا 

فوريه أن الثورة الفرنسية انتهت؛ هذه الثورة التي كانت ُتزعج منظور تاريخ األمد الطويل، لذلك فإنها من منظور هذا األخري ليست سوى أسطورة، 

وكان ذلك ما يشبه إعالن وفاة الحدث.

إن الكتابة التاريخية كانت، بحسب إيمانويل لوروا الدوري ، ُمجربة عىل أن تقتل من أجل أن تحيا؛ فقد حكمت منذ عقود مضت عىل التاريخ 

التي تغذت من رحم   - بالنسبة إىل هذه اإلستوغرافيا  الزمن الطويل  البيوغرافيا بموت شبه كيل، وأصبح الحدث، مع ثبات أحداث  الوقائعي وعىل 

ًما إىل درجة الصفر. األنرتبولوجيا- هامشًيا ومحجَّ

2 كريستوف بوميان، نظام الزمان، بدر الدين عردويك )مرتجم(، ط 1 )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2009(، ص 42 - 43. ونشري هنا إىل أّن محاكمة التاريخ الوقائعي لها جذور 
بعيدة تعود إىل مابيون وفولتري.

3 دوس، التاريخ املفتت من الحوليات إىل التاريخ الجديد، ص 388.
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إعادة اكتشاف الحدث

 G. لم يرش فرانسوا دوس  يف سياق حديثه عن انبعاث الحدث يف أطروحته التاريخ املفتت إىل الدراسة التي وضعها َقبله املؤرخ جورج دويب

Duby عن معركة بوفني La Bataille de Bouvines، والتي نجد فيها النواة األوىل لتجديد إبستيمولوجي عميق عىل مستوى تناول املعارك الحربية 

بطريقة مختلفة عما كانت عليه يف القرن التاسع عرش مع املدرسة املنهجية. لقد قدم يف تحليله للمعركة طريقة مغايرة لتناول الحدث يف التاريخ، إذ 

بنيَّ كيف أن هذا الحدث )املعركة( شّكل موضوًعا لقراءات واستعماالت متنباينة منذ وقوعه وإىل غاية اآلن. فهذا املؤرخ جعل من الحدث موضوًعا 

التي خّلفتها عىل مر  بداًل من أسبابها- عىل اآلثار   - 1214، وقد ركز  الفرنسيني واألملان عام  التي جرت بني  للتاريخ من خالل تحليل معركة بوفني 

الزمان، وما عادت املعركة تعني ذلك الحدث املشهور، بل أصبحت ذكرى يف املخيال الجماعي لألمة الفرنسية، وبعد أن ظلت منسية منذ القرن 

السادس عرش، حينما أصبح اإلمرباطور األملاين حليف ملوك فرنسا، عادت ذكراها إىل السطح عام 1870، مع عودة التوتر من جديد يف العالقات بني 

فرنسا وأملانيا)4).

ركز املؤرخ جورج دويب G. Duby عىل آثار الحدث وتحوالته، وبذلك يكون قد أسس تناواًل جديًدا للحدث الذي أخذ اآلن أهمية أكرب لدى 

املؤرخني وعلماء االجتماع والفالسفة. هذا ما فعله أيًضا املؤرخ بيري نورا P. Nora يف عمله الضخم أماكن الذاكرة؛ فهذا املرشوع الكبري يمكن النظر 

إليه عىل أنه استعادة ملعنى، فكرته األساسية قائمة عىل فكرة األثر، مادية أكانت أم معنوية. ويدعو بيري نورا  املؤرخني إىل زيارة املايض بشكل مختلف 

انطالًقا من اآلثار التي تركتها يف الذاكرة الجماعية: األحداث، والرجال، والرموز، وشعارات املايض؛ إذ ليست األعمال املحفورة يف الذاكرة، وال حتى 

تلك التي نسرتجعها يف عملية التذكر، هي املهمة، وإنما املهم هو أثر تلك األعمال ولعبة اسرتجاعها، وليست األحداث يف حد ذاتها هي املهمة، إنما 

بنيانها يف الزمن واندثار معانيها وانبعاثها، وليس املايض كما حصل وإنما إعادة توظيفه الدائم أو التخيل عنه، ومدى الضغط الذي يمارسه عىل أزمنة 

الحارض.

بروفانس  ايكس  "الحدث" يف  ندوة  أعمال  منذ  للوقائع  االختزالية  االستعادة  عرب  االجتماعي  العالم  إىل  متميزًا  مدخاًل  اليوم  الحدث  أصبح 

التي أرشف عىل تنظيمها املركز الجنويب للتاريخ االجتماعي يف مرسيليا عام 1986. لكننا نالحظ أن االهتمام الجديد ينصب باألساس عىل اآلثار التي 

يخلفها الحدث من خالل طفراته املتوالية، وهو ما يجنبنا السقوط يف تبخيس الحدث والتقليل من شأنه؛ فانطالقا من هذا التصور الجديد، ما عاد 

الحدث ُمعطى بسيًطا يكفي التقاطه والتأكد من صحته، وإنما هو بناء ُيحيل عىل مكونات املجتمع باعتبارها قاعدة رمزية. والحدث َيصنع بطريقة 

عت عقب  ال خطية الذاكرة الجماعية التي يمكن أن تتبّناه أو أن تتخىل عنه، أو تحوله، كما هو الشأن بالنسبة إىل معاهدة وستفاليا )1648( التي وقِّ

حرب الثالثني سنة؛ فهذه املعاهدة التي أوقفت الحرب لم تكن حدًثا ذا قيمة، حتى أن ذكرها كان يأيت بطريقة مقتضبة، غري أن املوجة الوطنية 

األملانية التي استيقظت عام 1815، يف وقت سقوط اإلمرباطورية الفرنسية بعد انهزام نابليون يف معركة واترلو، أحيت ذكر الحرب واملعاهدة، وأصبحت 

األجيال  ذاكرة  اتجهت  دولتني،  إىل  وتقسيمها   )1939-1945( الثانية  العاملية  الحرب  النازية يف  أملانيا  وبعد هزيمة  الهوية.  ن  تكوِّ معاهدة وستفاليا 

الجديدة - ومن خالل نظرة نقدية – إىل معاهدة وستفاليا بصفتها املعاهدة األوىل املتَّهمة بكونها السبب يف تقسيم اإلمرباطورية الجرمانية.

بهذه التناوالت والرؤى الجديدة، ما عاد الحدث يدخل يف تناقض وتضاد مع تاريخ األمد الطويل، ألن الحدث داخل هذا الزمن يتخذ شكاًل 

ومضموًنا، وهو األمر الذي أثار انتباه املؤرخني إذ ذاك إليه، ولم يكن األمر يتعلق بأهمية أسباب الحدث وال بالنتائج الفورية املرتتبة عنه، وإنما بما 

يرتكه من آثار يف طيات الزمن.

األمر  العرشين، وهو  القرن  الثاين من  النصف  أبحاث  والذاكرة يف  بالحدث  سة االهتمام، وبشكل كبري،  املؤسِّ منذ دراسة جورج دويب   تزايد 

الذي نلمسه مثاًل من خالل عودة سلسلة األيام التي صنعت فرنسا برعاية مؤسسة غاليمار، وأيضا من خالل املساهمة املتميزة لكثري من املؤرخني 

.Alain Corbin املشهورين يف مرشوع مكتبة التواريخ الكربى لتاريخ فرنسا الذي يرشف عليه أالن كوربان

4 Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines: 27 Juillet 1214 (Paris: Gallimard, 1973).
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إن عودة الحدث كما توقعها فرانسوا دوس  وغريه بدأت تتحقق تدريجًيا عىل أرض الواقع، وهي عودة محمودة وليست بسيطة للموضوعات 

ل ضمن منطق خطي غايئ؛ إنه تجديد يف طريقة التناول بشكل جذري، فالحدث الذي عاد  التقليدية ملرحلة ما قبل الحوليات، إذ كان الحدث يسجَّ

ليس الحدث نفسه الذي ُنبذ سابًقا مع املدرسة املنهجية.

يميز فرانسوا دوس  يف كتابه موضوع القراءة بني كلمتي العودة واالنبعاث؛ فهو يعترب االهتمام الجديد بالحدث انبعاًثا وليس عودة، وهو يرص 

عىل أن األمر يتعلق بإعادة اكتشاف عوض عودة بروز، وبهذه الطريقة يتميز عن التشخيص الذي قدمه بيري نورا  لعودة الحدث يف مقاله الشهري "عودة 

الحدث" املنشور عام 1974 )5)؛ فبالنسبة إىل خالصات بيري نورا  ، نستحرض وقع تأثريات حدث أيار/ مايو 1968 فيه، ذلك أن تلك الثورة الطالبية الشبابية، 

التي عاشها عدد كبري من املفكرين واملؤرخني الفرنسيني كشهود عيان، كان لها تأثري كبري فيهم. ويرى بيري نورا  أن وسائل اإلعالم، ال املؤرخني، هي 

التي قامت بإعادة الحدث. ويبنّي املؤلف يف كتابه بشكل واضح أن الحدث الذي رصعته الحوليات بالرضبة القاضية يف بداية نشأتها هو الحدث التبخييس 

ال، ويفرض ذلك أصل الكلمة واملعاين املمنوحة  ه، أما الحدث الذي عاد مجدًدا، فهو الحدث ذو األثر الدَّ ل ضمن منطق التاريخ املوجَّ الذي كان يسجَّ

لها، فالحدث يأيت بمعنى النتيجة والبداية، وبمعنى َحّل العقدة، كما ُيِحيل إىل االنفتاح املمكن)6).

د يف صريورة  ما عادت مهمة املؤرخ الحايل مثل مهمة مؤرخ القرن التاسع عرش؛ فهو ال يبحث عن القوة املسبِّبة للحدث يك يضعه بشكل محدَّ

معّينة، بل يقوم بإعطاء القيمة اإلشعاعية للحدث عرب قياس أصدائه عىل املدى البعيد، فإذا كان التاريخ الخطي للكتابة التاريخية الكالسيكية يعمل 

قة للحدث، كما يستعملها املؤرخون اليوم، تجعل منه، عىل العكس، عاماًل لتقطيع الزمن،  عىل تدجني األحداث عرب إعادة بنائها، فإن القوة الخالَّ

فالحدث بمعناه الحديث ال يجري تصوره داخل تاريخ مغلق، فهو ال ينتهي أبًدا، وال يفوت أبًدا، بل ُيستثمر دائًما داخل الحارض.

ما معنى الحدث الذي عاد؟

بعد كسوف الحدث يف العلوم اإلنسانية مدة طويلة، نشهد اليوم عودته الباهرة املحتَفل بها. إن األمر ليس بهرجة مفتعلة، وال عالقة لهذه 

العودة باملفهوم القديم للحدث كما تعارفت عليه املدرسة الوضعانية خالل القرن التاسع عرش، وإنما هناك مفاهيم جديدة َعوَّضت أخرى، من قبيل 

البنية والزمن الطويل والالمتغري والثابت.

العلوم اإلنسانية األخرى من دون استثناء. وهذه  أيًضا جميع ميادين  التاريخ فقط، بل اكتسحت  التغريات ميدان  لإلشارة، لم تشمل هذه 

العودة القوية للحدث تتطلب طريقة نظر وتناول جديدة، وذلك من خالل مساءلة الحدث، ووضعه باستمرار يف دائرة الفحص لدى مجموع العلوم 

اإلنسانية، لقياس مدى خصوبته املتجددة.

ملاذا نتحدث عن والدة جديدة للحدث اليوم؟ هل األمر مجرد عودة ملا كان عليه التاريخ يف القرن التاسع عرش؟ ما الحدث الذي عاد؟ إنها 

أسئلة رئيسية تفرض نفسها عىل مؤرخ الزمن الراهن، بل إن الحدث، بحسب قراءة دوس ، ليس معرفة ملاذا عاود الحدث بالعودة والظهور فجأة، 

ولكنه التساؤل عن ماهية من َعاَد تحت مسّمى "حدث". بصيغة أخرى، أصبحت طبيعة الحدث هي موضوع التساؤل، ألن تعدد اإلجابات عن سؤال 

املاهية هو الذي يرشح مرونة استعماالت كلمة الحدث)7).

هل نعيش عودة بسيطة للحدث؟ أم أن األمر يتعلق بنظرة جديدة وبمقاربة مختلفة للحدث؟ كيف بدأ الحدث؟ وكيف تطور يف الزمن؟ إنها 

أسئلة تناولها فرانسوا دوس ، محاواًل اإلحاطة الشاملة بأجوبتها من خالل تقديم الحدث كانبعاث وكعودة جديدة لالختالف.

5 Pierre Nora, "Le retour de l’événement," In Faire de l’histoire: Nouveaux problèmes, sous la direction de Jacques Le Goff & Pierre Nora (Paris: Gallimard, 1974).

6 François Dosse, Renaissance de l'événement: Un défi pour l'historien entre Sphinx et Phénix ([s. l.]: [s. n.], [s. d.]), p. 5.

7 Ibid,. p. 2.
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إلبراز تحوالت الحدث بني األمس واليوم، يرسم املَؤلِّف جينيالوجيا الحدث من خالل تتّبع دقيق ملعاين الكلمة وتطورها منذ اإلغريق إىل اآلن؛ 

القرن الخامس عرش مفهوًما فضفاًضا غري ذي معنى محدد.  الذي ظل حتى  فبعودته إىل مجموعة من املعاجم، أعاد صوغ تطور مفهوم الحدث 

فعىل طريقة الفيلولوجي )عالم اللغة(، قام فرانسوا دوس  بتتّبع جذور الكلمة كما اسُتعملت عند الالتينيني، فوجد أن أصلها محصور بني مفردات 

EVENIRE بمعنى خرج أو لديه نتيجة، يحدث، حادث. ويف الوقت نفسه EVEN-TUM, EVENTUS بمعنى ظاهرة هي بمثابة قطيعة، وهذا 

املعنى الثاين نادر االستعمال)8).

بالعودة إىل القواميس القديمة، وإىل مختلف التعاريف الالحقة ملفردة حدث، لم تخرج الكلمة يف استعماالتها إىل حدود أواخر القرن الخامس 

عرش عن معنيي القطيعة و النفتاح. ويف القرن السادس عرش بدأ ُيحيل مفهوم حدث إىل املخرج، إىل النجاح. أما يف القرن السابع عرش، اختفت 

تلك املعاين السابقة تقريًبا وعوضها املعنى الجديد، وهو ما وقع، وما له أهمية، أو ذو طبيعة غري عادية، أي: الواقعة التي "ُتَكرسِّ الرُّوتني"، وهذا 

هو املعنى الذي ما زال قيد االستعمال يف حقل املؤرخني)9).

نالحظ جيًدا، من خالل الطبعات املتتالية ملعاجم اللغة الفرنسية بني القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، تطور هذه املفاهيم والتعاريف، حيث 

املعاين الثالثة السابقة يف وقت واحد، والفرق الوحيد يكمن يف الرتتيب الذي هي عليه؛ ففي عام 1698، كان الحدث يعني املخرج، أو نجاح يشء ما، 

أو تجربة ملحوظة، ونجده أخريًا بمعنى "مفاجأة". ويف عام 1835، شهدنا قلب األولويات، فكل ما ُيحيل إىل املخرج والنتيجة ال يظهر إال يف املرتبة 

األخرية، واألولوية ُأعطيت لفكرة املفاجأة)10).

من خالل هذا التتّبع الدقيق لتطور هذا املفهوم عرب الزمن، يمكن التمييز بني ثالثة مستويات يف معنى الحدث: األول عّده شكاًل من أشكال 

السببية، فهو يؤدي إىل نتيجة عندما تتوافر فيه رشوط التحقق، وهذا االستعمال اعتمدته الدراسات األدبية التقليدية، وقد أصبح اآلن متجاَوزًا؛ 

االستعمال الثاين يحيل عىل ما يحدث لشخص ما، وقد يأخذ أبعاًدا إيجابية أو سلبية، ومنه نعوت الحدث السعيد والحدث الحزين. أما االستعمال 

م بول ريكور  يف مقاله "عودة الحدث" املعاين اللغوية لكلمة حدث. ونظرًا إىل أهميتها،  الثالث، فيحيل إىل شكل من أشكال القطيعة)11). وقد َقدَّ

نقدمها بشكل مخترص: يف املعنى األول للحدث نجد اإلشارة إىل كل ما يقع: ظهور، غياب، وقوع، بهذا املعنى يف كل يوم يحدث يشء ما، وقد أطلق 

بول ريكور الظهور الفيزيايئ عىل هذا النوع من األحداث. وليك تنتقل إىل املستوى الثاين، وجب أن يتوافر يف هذه األحداث الحد األدىن، إذ ينبغي أن 

يّتَفق عىل كونها مهمة بشكل كاف من طرف املعارصين، ثم يأيت يف األخري أمر اختيار األحداث وترتيبها، أو كما يسّميه ريكور وضع الحبكة، وهو 

َل أو كما وصل إلينا)12)، وهو أمر سجله الفيلسوف ميشال فوكو  يقّدم فرًقا ذا طبيعة إبستيمولوجية بني الحدث كما وقع والحدث كما ُحيِكَ أو كما ُسجٍّ

Michel Foucault يف سياق مختلف؛ إذ ليس املهم - يف نظره - الحدث املجرد، وإنما الحدث املندمج يف السلسلة التي ينتمي إليها. ومن األكيد أن 

ميشيل فوكو  بمنحه األفضلية لالنقطاعات، يختلف عن "التاريخ الذي ال يتحرك" إليماويل الدوري E. Ladurie، فهو يعمل يف اتجاه إعطاء شأن 

للحدث، وذلك بخالف التيار السائد يف كتابة التاريخ، والذي ينحو إىل تهميش وزن الحدث ودوره)13).

َلني  هذه الرتاكبات املتعددة يف املعنى تيرّس استعماالت مختلفة ملفهوم الحدث الذي تحول إىل سؤال يحيل إىل "التوتر ما بني الخطني املشكٍّ

لطبيعته السيميائية، ما بني السببية املؤدية إىل املخرج غري املتوقع، وما بني اليشء املفاجئ غري املنتظر")14).

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid., p. 4.

11 Ibid.

12 Paul Ricœur, Le retour de l'événement, Mélanges de l'école française de Rome: Italie et méditerranée, vol. 104, no. 1 (1992), p. 29.

13 دوس، التاريخ املفتت: من الحوليات إىل التاريخ الجديد، ص 275.

14 Dosse, p. 4.
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أعاد دوس  التساؤل عن مفهوم الحدث من خالل تتّبع إيتيمولوجية املصطلح، لينتهي إىل تحويل املقاربة من قمة الحدث إىل القاعدة، أي 

 Emmanuel Boisset باالنتقال من أسبابه إىل آثاره، وهذا هو أكرب تحّول جديد ما عاد الحدث بفضله يف وضعية العدم. لقد كان إيمانويل بواسيي

محًقا عندما أكد بالقول أن "الحدث يصعب اختصاره يف تعريفاته اللغوية"، وبناء عليه، ينبغي أن نبحث عن أسبابه وتشخيص نتائجه)15).

يرى ميشيل دوسريتوM. de Certeau يف أحد تعليقاته الشهرية، عىل هامش حدث أيار/ مايو 1968، أن "الحدث هو ما يؤول إليه"، وبوصفه 

دائًما "ما سيؤول إليه"، يجعل من غري املمكن التحكم يف مآالته وامتداداته؛ فالحدث يف حركة دائمة، وال يمكن أبًدا تحديده أو ضبطه، وليس 

بعده أفضل من تعبري ميشال فوكو  الذي انتبه إىل وجود الحدث يف كل مكان، والذي قال بشأنه: "ليس وحدة قارة يمكن تحديدها بداللة واحدة يف 

إحداثيات زمكانية"، قبل أن يقرتح تعريفه الخاص واملميز، "فالحدث هو دائًما تشتت"، "تعدد"، هو "ما حدث هنا وهناك"، هو "متعدد الرؤوس")16).

يجب أيًضا أن يؤخذ يف الحسبان خاصية الغموض والتجديد التي تميز الحدث، فهذا يقودنا إىل قراءة تاريخية أخرى تقتيض مهمات جديدة 

ملحرتيف التاريخ. ُأوىل هذه املهمات هي املحافظة عىل انفتاح الحدث الذي يظل محاًطا بعدد كبري من التساؤالت، منها عدم قدرته عىل توضيح ما 

َزة، بحسب تعبري ميشال فوكو . حدث، فالحوادث تظل ُمَلغَّ

إن العنرص الجديد الذي يميز الحدث إًذا هو الغموض الذي يواكبه ويستمر ويبقى مرافًقا له إىل أن يختفي من الواجهة. والحدث هنا يشبه 

تمثال أيب الهول الغامض، وهو يشبه أيًضا طائر الفينيق )العنقاء( الذي ال يختفي أبًدا، تارًكا الكثري من اآلثار)17). الحدث هو يف الوقت نفسه أبو الهول 

والعنقاء بحسب دوس ، وهو بذلك يفلت من كل محاولة تبخيسية لتميزه بخاصيتي الغموض والتجدد. وهكذا يعود الحدث بال توقف ليقوم بوجوده 

الطيفي مرة أخرى بأدوار جديدة يف أحداث موالية، وقد يتسبب يف ظواهر غري مسبوقة. بهذا املعنى هناك عدد قليل جًدا من األحداث التي يمكن أن 

نعّدها انتهت بالفعل، ألن األحداث قابلة دائًما للظهور والطفو عىل السطح من جديد، مهما تكن موغلة يف الِقدم.

عودة الحدث وانبعاثه الراهن ُيسائالن مفاهيم البنيوية اآلخذة يف التآكل شيًئا فشيًئا؛ فالحدث الذي يعود تحّول إىل مْعلم وإىل أثر ذي معنى، 

 .G. Deleuze(18( نراه اليوم كنتيجة وكبدء، وكانفتاح ملا هو ممكن، وهذا املمكن لم يكن موجوًدا من قبل بل ُخلق بالحدث، كما عرّب جيل دولوز

ويمكن القول إن الفكرة الدولوزية تؤول إىل فرض ذاتها اليوم، ففي حني كانت العادة يف السابق إعطاء القيمة ملا قبل الحدث، فإن األهمية تعطى 

اليوم ملا بعد الحدث)19).

الحدث يف زمن اإلعالم

للمرور  تنتظر وسيًطا  فالواقعة  التاريخية؛  باألحداث  نادًيا خاًصا  بوصفه  التاريخ  للدخول يف  الوقائع مرشحة  ، كل  فرانسوا دوس  إىل  بالنسبة 

إىل خانة التاريخ، وليك تتحول الواقعة إىل حدث تاريخي، "ال بد أن تمر عرب هرم ما يمكن تسميته الرقي يف مراتب األهمية. وقد قام املؤرخون يف 

املايض بدور اإلشبني")20)، وهم وحدهم الذين امتلكوا القدرة عىل تحويل أحجية أو واقعة إىل حدث تاريخي؛ فنحن نقرأ األحداث التي ُكتبت وليس 

15 Ibid.

16 نقاًل عن القراءة التي قدمها فلوريان لويس Floriane Louis لكتاب فرانسوا دوس انبعاث الحدث، انظر:
Floriane Louis. Publie sur Acte le 31 juin 2011.

17 Dosse, pp. 6-7.

18 Ibid,.

19 Alban Bensa et Eric Fassin, "Les sciences sociales face à l'événement," Terrain, no. 38: Qu'est-ce qu'un événement? (Mars 2002), http://terrain.revues.org/
document1888.

20 Dosse, p. 6.

http://terrain.revues.org/document1888
http://terrain.revues.org/document1888
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األحداث التي وقعت يف املايض. هناك أحداث رئيسة تحدث وربما ال نهتم بها، واإلخبار بالواقعة هو الذي يمّثل الحدث يف نظر بيري نورا  ، ذلك أن 

كونها وقعت يجعلها تاريًخا فقط، وليك تصبح حدًثا يجب أن ُتعرف)21).

اليوم، ويف عالم ما بعد النصف الثاين من القرن العرشين، تؤدي وسائل اإلعالم دور الكفيل والواسطة، إذ إن الحدث املعارص يمر بشكل فوري 

ومبارش يف وسائل اإلعالم بال مؤرخ، وال شك أن هذا أحد أبرز تحوالت الحدث يف زمن عرص الصورة والثورة املعلوماتية.

يؤرخ بيري نورا  بروز الحدث املعارص أول مرة بالثلث األخري من القرن التاسع عرش؛ فقضية درايفوس l'affaire Dreyfus )22) يف فرنسا تمّثل - يف 

تصوره - أول بزوغ للحدث املعارص، ذلك أن القضية أخذت من اإلعالم كل يشء، وأعطته كل يشء، ومنذئذ لم يتوقف التاريخ املعارص عن إعادة 

إنتاج نماذج حدثية انطالًقا من أمثلة ومواد مشابهة يف زمن تطورت فيه املجتمعات الصناعية.

تفرض وسائل اإلعالم املختلفة وتقنيات االتصال الجديدة اآلين املعيش كتاريخ، وُتقحم املشاهد يف ميدان الحدث، وتشعره بأن التاريخ ال 

ُيكتب بعد حني، بل ُيشاهد وهو يقع مبارشة يف الحارض، لدرجة أن الحارض يفرض علينا مزيًدا من املعيش – الحارض هنا يأخذ مكان املايض. هذا ما 

جرى مع حرب الخليج الثانية وحرب أفغانستان، ورضبة 11/9، وثورات تونس ومرص وليبيا واليمن، وما زال يجري بالنسبة إىل ثورة سورية)23).

ات املعارصة التي ساهمت يف التجسيد الجديد للحدث، من خالل إلقاء الضوء عىل  يثري دوس يف الباب الثالث من كتابه انبعاث الحدث الّتغريُّ

تقاربات وسائل اإلعالم واألحداث التي تبدو قوية إىل درجة غري قابلة لالنفصال؛ فالتاريخ أصبح آنًيا بفضل دور وسائل اإلعالم املتعددة التي أصبحت 

جزًءا ال يتجزأ من الواقع، وبها وعربها يواجهنا الحدث.

الحامل  الحقيقة ال يشء من دون  العرصي هو يف  فالحدث  اإلعالم؛  بتدخل وسائل  فقط-   - إىل حدث  يتحول  أن  الالحدث  إمكان  إن يف 

التواصيل: "أنا موجود ألن اآلخر يراين")24). ولتدليل املؤلف عىل قولته هذه، يورد مقارنة ملثالني من احتجاج الطلبة الفرنسيني يف الجامعة، أحدهما وقع 

سنة 2007، ودام مدة طويلة بحيث توقفت الدراسة يف املؤسسة الجامعية أشهرًا عدة. وقد تجاهلت وسائل اإلعالم تماًما هذه الحركة االحتجاجية 

التي تمّثل، يف نظره، حالة حدث حقيقي واقعي اخُتزل إىل وضعية الالحدث، ألنه مر يف ظل صمت إعالمي رهيب، وبالتايل لم يره الرأي العام عىل 

حقيقته. النتيجة كانت عىل العكس من ذلك بالنسبة إىل مثال آخر هو حدث سابق لألول ضخمته وسائل اإلعالم، وهكذا نجح يف أن يأخذ وضعية 

حدث، وجعل اإلدارة ترتاجع عن مرشوعها)25).

يمكن تقديم أمثلة ونماذج كثرية من األحداث التي تستحوذ عىل وسائل اإلعالم؛ فعدد كبري من الوقائع ارتبطت يف أذهان الناس بالصورة، من 

قبيل نزول اإلنسان عىل سطح القمر. وهناك أحداث يف السابق ارتبطت باملذياع؛ فبالنسبة إىل بلد كالكونغو، وحتى حدود الستينيات من القرن املايض، 

كان كافًيا لرجل دولة فيها أن يقول عرب موجات األثري أنه أخذ السيطرة عىل الحكم ليك يصبح النظام يف حوزته بالفعل)26).

إّن الحدث كما ُيطرح يف وسائل اإلعالم اليوم يسبب مشكالت عدة؛ فبالنسبة إىل بيري نورا ، ساهم اإلعالم يف صنع "التضخم الحدثاين" من خالل 

ا أحداث مكررة، متشابهة أحياًنا، نمطية، ذات أفق محدود،وتبخس السياق يف الغالب. وفرة املعلومات التي نشاهدها إىل درجة اإلغراق، إذ تواجهنا يوميًّ

أخبار متفجرة، وبوترية رسيعة. وتبدو وسائل اإلعالم كمغتصب لحقل  يومًيا  يتعقب جهاز اإلعالم األحداث ويسلط األضواء عليها، وتتكرر 

التاريخ؛ إذ إنها جعلت من الحدث ديدنها، وهي تفرض علينا كل يوم عناوين تصنع منها أحداًثا. والخِطر يف األمر هذا هو قيام رجال اإلعالم - قبل 

21 Ibid,. p. 212 .

22 Nora, "Le retour de l’événement," p. 213.

23 للمزيد بشأن الثورات العربية ووسائل اإلعالم، انظر: عبد األحد السبتي، "الشعوب العربية وعودة الحدث"، ندوة املائدة املستديرة بشأن األوضاع الراهنة يف العالم العريب، كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 15 آذار/مارس 2011، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 49 )الرباط: كلية اآلداب والعلوم االنسانية، ]د. ت.[(، ص -39 53.

24 Dosse, p. 316.

25 Ibid,. p. 317-319.

26 Nora, "Le retour de l’événement," p. 214.
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الخرب؛  يف  والريبة  الشك  من  مزيًدا  فينا  يبعث  ما  وهو  والتصميم،  والتوضيب  التأهيل  وإعادة  التنسيق  لعمليات  بإخضاعها  للجمهور-  األخبار  نقل 

اإلعالم  وسائل  ُتتهم  وهنا  مشوش.  كعنرص  يأيت  الذي  امليت  والحدث  نفسه  يفرض  الذي  الكبري  الحدث  بني  التمييز  يمكنه  ال  املتلقي  فالجمهور 

بتكريس املغالطات وتشويه الحقائق التي هي إما مفقودة وإما مخفية بشكل مقصود، وهكذا يمر الحدث بطرق مختلفة، بحسب خلفية وسائل 

اإلعالم وما يريده املجتمع. ويف وسعنا – وفق الطريقة التي تناول بها ميشال دو سريتو مصطلح صناعة التاريخ - اعتبار أن الحدث ينبع من فعل، من 

صناعة، فهل نحن أمام عمليات فربكة للحدث ُتصنع يف وسائل اإلعالم؟

إن صناعة الحدث، وخصوًصا يف املجتمعات املعارصة التي تعيش تحت تأثري اإلعالم، تقتيض وقوع صدمة، مثل تلك التي أحس العالم كله بها 

ع، لكنها تخضع، أمام اندهاش  يوم 11/9. ومن هذا املنظور، ُيعترب هذا الحدث نتيجة لهذا النوع من األحداث املكرسة التي تأيت فجأة وعىل غري توقُّ

الجميع إزاء َوْقِع الحدث، للتضخيم واألسطرة، فتنساب وتتسلل بشكل خفي، كاملرض الذي يدخل إىل جسم اإلنسان بسكون حتى يتمكن منه)27).

خالصة

ا، يظهر باعتباره بداية مرحلة جديدة مختلفة. ولعل الواقعة التي تجعله يبزغ، اليوم، هي تلك التي تحرر يف لحظة واحدة  إّن الحدث املهم، حاليًّ

ل  وبصورة فجائية شهاًبا من املمكنات كانت إىل حد قريب غري مرتقبة؛ فخروج الشباب املتذمر يف الربيع العريب لالحتجاج عىل األنظمة الفاسدة، شكَّ

مفاجأة حقيقية للجميع، فمن كان يتصور إمكانية نجاح الثورات يف تغيري األنظمة الحاكمة يف تونس ومرص وليبيا واليمن؟

العلوم  يف  الباحثني  إىل  بالنسبة  قبل  من  متوقعة  تكن  لم  فهي  املؤرخون؛  فيهم  بمن  الجميع،  فاجأت  العربية  البالد  هزت  التي  الثورات 

مثيالتها من  وذلك عكس  منذ عقود،  تغيريات،  أي  تعرف  لم  أنظمة سلطوية  بلدان تحكمها  وقعت يف  أنها  منها،  متعددة،  االجتماعية، ألسباب 

الدول يف أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية وآسيا، وألن متزعميها من الشباب، وهم كتلة طاملا اعتربها الخطاب السائد يف العلوم اإلنسانية يائسة وغري 

مبالية، ومحدودة االهتمام بالشأن السيايس، وألن الفكرة التي ظلت سائدة بخصوص توسيع الحريات والحقوق يف العالم العريب، كانت تأيت نتيجة 

للضغوطات الخارجية، أكرث منها استجابة ملطالب الشعوب يف الداخل)28). لذا، عىل املتخصصني، وال سيما املؤرخني، رضورة تفسري "الرجة" التي 

وقعت يف املنطقة العربية؛ بل هي ُمجربة عىل تقديم قراءات بشأن مآالت هذه الثورات العربية وآفاقها، فيما ال تزال أحداثها جارية ولم تستقر بعُد 

بشكل نهايئ)29).

م بشأنها  ل األحداث اليوم موضوعات آنية وفورية لوسائل اإلعالم، وتغدو موضوعات يجري تناولها بصور متعددة، وأحياًنا متناقضة، وُتقدَّ تشكِّ

القراءة االستهالكية للحدث، كما تقدمه وسائل  العرب، لتجاوز  نقاشات املؤرخني  بقوة عىل طاوالت  قراءات مختلفة. وهي، بذلك، تطرح نفسها 

اإلعالم، األمر الذي يشّكل تحدًيا جديًدا أمام هؤالء الذين طغت عىل أبحاثهم قضايا ترتبط بمراجعة ما خّلفه اإلرث االستعماري يف مجال البحث 

املؤرخني  رؤية  رؤية جديدة تختلف عن  انطالًقا من  الوطني  التاريخ  املحيل، وإلعادة كتابة  التاريخ  ملونوغرافيات  األولوية  ُأعطيت  التاريخي؛ حيث 

الكولونياليني. واليوم يتجه االهتمام إىل تاريخ الزمن الحارض، عىل الرغم من العوائق املاثلة أمامه، وقدبدأنا نشهد بعض التغريات من قبيل ظهور 

مزيد من االهتمام باألحداث الراهنة)30).

27 حدث 9 ترشين الثاين/ نوفمرب تناولته العلوم االجتماعية بالتفكيك والتأويل، ومن أبرز القراءات يف هذا الحدث، انظر:
Bensa & Eric Fassin, "Les sciences sociales face à l'événement,".
وانظر أيًضا: جاك دريدا، ما الذي حدث يف حدث 11 سبتمرب؟ حديث دار يف 22 أكتوبر 2001 مع جيوفاين بورادوري، صفاء فتحي )مرتجم(، بشري السباعي )مراجع(، ط 1 )الدار 

البيضاء: دار توبقال، 2006(.

28 عبد الحي مودن وعبد األحد السبتي وإدريس كسيكس، أسئلة حول انطالق الربيع العريب، الطيب بن الغازي )تقديم( )]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[(، ص -5 6.

م عبد الحي مودن يف مقالته عن "الرجة الثورية العربية" أهم املقاربات التي تناولت ظاهرة الحركات االحتجاجية يف العالم بالدراسة والتفسري، ومن خاللها يحاول تقديم  29 قدَّ
بعض املحددات التي تساعدنا عىل فهم األحداث املتسارعة التي عرفتها املنطقة العربية. انظر: مودن، "الرجة الثورية العربية عىل ضوء نظريات الثورات واالحتجاجات"، ص -9 37.

30 عىل املستوى النظري، انظر، عىل سبيل املثال: فتحي ليسري، تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق املؤرخ باب الحارض، ط 1 )صفاقس: دار محمد عيل للنرش/جامعة صفاقس كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2005(؛ خالد طحطح: الكتابة التاريخية، ط 1 )الدار البيضاء: دار توبقال، 2012(؛ عودة الحدث التاريخي، ط 1 )الدار البيضاء: دار توبقال، 2014(. وعىل 

املستوى التطبيقي، يمكن اإلشارة إىل فتح وحدة املاسرت والدكتوراه يف تاريخ الزمن الراهن بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، املغرب.
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* أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة موالي إسامعيل مبكناس، املغرب. 

قُســمت القراءة إىل محاور عدة، جرى فيها تناُول شــكل الكتاب ومضمونه الذي ميكن اختصاره يف كونه  مذكرات سجلها 
املؤلف عندما كان أســريًا يف مراكش وتحدث فيها عن الســلطان املغريب أحمد املنصور الذهبي املتوىف ســنة 1603م، 
واألرسى الربتغاليني، وتنافس القوى الكربى، خاصة إســبانيا وتركيا وإنكلرتا، بشــأن املغرب. ثم عولجت املوجهات الناظمة 
التي وجهت تقنيات الرسد للمؤلف، فتبنّي أنه جعل مسألة افتداء األرسى الربتغاليني يف املغرب القضية املركزية واإلشكال 

األسايس يف مذكراته، كام هيمنت عليه النزعة الوطنية الربتغالية واالنتامء املسيحي.

أما يف ما يخص القراءة يف منهج املؤلف، فقد اســتُخلص أنه تأســس عىل ثالثة مرتكزات: اســتحضار التاريخ كأداة إلعادة 
االعتبار للربتغال واألرسى الربتغاليني، ثم مقاومة الذاكرة للفراغ والنسيان، والرؤية لآلخر مبنظور التعايل والدونية، وبنُيِّ أن 
عىل الرغم من ربطه األحداث بأســبابه، فإن هيمنة التحليل الديني عىل إنتاجه بدا واضًحا. ومتت مناقشة مدى موضوعيته 

يف سياق انجذابه إىل انتامئه الحضاري.

من ناحية اإلضافات التاريخية، أُبرز أن الكتاب يســاهم يف رسم صورة جديدة عن املغرب والجوايل األوروبية املقيمة فيه. 
كام يســاهم يف اخرتاق املســكوت عنه يف تاريخ املغرب خالل عرص حكم الســلطان أحمد املنصور، ويتجاوز ما مل تستطع 
املصادر العربية البوح به، ويضيف نصوًصا جديدة تتعلق  بالتاريخ االقتصادي واالجتامعي للمغرب يف تلك الحقبة، ومن ثم 

يسمح بإعادة طرح أسئلة جديدة حول عوائق التطور التاريخي للدولة املغربية.

A review of this book must go beyond merely introducing the subject matter and the author to the readership, but 
must also include a description of the author’s contributions to historical knowledge and to the foundations laid 
by him for the understanding of the states of the Arab Maghreb. The review included here is sub-divided into 
a number of themes, which address the content of the memoirs recorded by Antonio de Saldanha, a Portuguese 
seafarer who was held captive during the reign of Morocco’s Ahmad al-Mansur (1578-1603). Beyond being a 
chronicle of the court life of the fabled Moroccan Sultan, de Saldanha’s work also addresses such questions as 
the competition between the Great Powers of his day—including especially Turkey, Spain and England—with 
regards to Morocco. The review goes on to focus on the principles that informed the author’s drafting of the work 
and his narrative style, emphasizing his own Portuguese patriotic sentiments and identification with Christendom. 

Further, the review of this book takes in the nature of the source materials used by de Saldanha, including 
his reliance on oral narratives; his reliance on his own memory; and written materials. The memoirs reviewed 
here certainly provide an addition to the historical canon, and in particular with regards to contemporaneous 
Morocco and the European communities living within it. The book is particularly valuable because of its ability 
to surpass the self-censorship of Arab sources dating from the same period, allowing present-day historians to 
raise questions about the obstacles to the historical progress of states in the Arab Maghreb.

مذكرات أسري برتغايل يف مغرب القرن السادس عرش

A reading of Antonio de Saldanha’s memoirs of captivity by 
Sultan Ahmad al-Mansur of Morocco

 *Brahim AL- Kadiri Boutchich   |   ابراهيم القادري بوتشيش
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ا تاريخًيا متميزًا، وذاكرة أجنبية تلقي الضوء عىل زمن تاريخي ُيَعّد من املنعطفات الحاسمة يف تاريخ املغرب الحديث،  د هذا الكتاب نصًّ يجسِّ

ويميط اللثام عن جملة من أرساره امللغزة. كما أنه نص وثائقي يخرج عن املألوف يف الكتابة التاريخية املغربية، ويتجاوز مجرى النصوص العربية 

املعروفة التي دأبت عىل تمجيد الحاكم، وعدم الجرأة عىل تخطي الخطوط الُحمر لثوابت الدولة ومقّدساتها، بفضل ما يحويه من مادة خربية جريئة، 

وإيماءات غنية، وشذرات قّيمة، ولحظات تأّمل تزخر باملعاين والدالالت. كما يفتح ورًشا جديدة للمؤرخ، ويتيح للباحثني مساحات معرفية متنوعة يف 

التاريخ الحضاري ملغرب القرن السادس عرش يف مجاليه املتوسطي والصحراوي عىل السواء.

نظرًا إىل ما يكتسيه هذا النص من أهمية بالغة، فإننا سنسعى إىل قراءته ضمن زوايا معرفية ترتاوح بني التعريف به، وتحديد املوجهات الناظمة 

ملؤلفه، وتفكيك بنائه املنهجي، وقاعدته املصدرية، وترشيح مادته الخربية الستجالء إضافاته التاريخية، من دون إغفال الصورة التي أسسها مؤلفه 

عن املغاربة وعن الدولة املغربية وقيادتها السياسية املتمثلة يف السلطان أحمد املنصور الذهبي، انطالًقا من رؤية معيارية خارجية تحاكم املغرب بسننها 

وقيمها وأعرافها. أما زاوية الرتجمة والتحقيق، فإن قراءتنا لها لن تتجاوز سقف املعاينة التقنية، باعتبار أن األفكار املطروحة للنقاش والتحليل هي 

أفكار املؤلف التي تنأى بنفسها عن أي مسؤولية من جانب املرتجم أو املحقق.

الكتاب بنية وشكاًل

أو  املؤلف  اسم  ذكر  دون  من  والفرنسية،  الربتغالية  باللغتني  ُكتبت  لشبونة،  يف  الوطنية  الخزانة  يف  قديمة  مخطوطة  إىل  الكتاب  أصل  يرجع 

العنوان، ثم ُنسخت منها نسخة أخرى يف القرن التاسع عرش، موجودة حاليًّا ضمن أرشيفات كازا كادافال C. Cadaval. وقد ُنرش النص املخطوط يف 

لشبونة سنة 1997 باللغتني الفرنسية والربتغالية، بعناية أنطونيو دياش فارينيا A. D. Farinha الذي أوىل رعاية فائقة للنص وظروف نرشه، كما حرص 

عىل تزويده باإلحاالت والحوايش والتعليقات والصور والخرائط. وقام أنطونيو بوردون A. Bourdon برتجمة النسخة الربتغالية إىل اللغة الفرنسية.

منه  األول  الفصل  خصص  للكتاب:  تأليفه  حوافز  فيها  يطرح  مقدمة  مع  املؤلف،  تقسيمات  بحسب  فصاًل،   146 يف  الكتاب  فصول  تتوّزع 

لوصف عادات املغاربة، بينما جاء الفصل األخري تحت عنوان: "كيف افتقد النبالء والفرسان الثالثون الذين رافقوهم وما واكب ذلك من األحداث". 

ويلخص عنوان كل فصل الفكرة الرئيسة التي يتناولها املؤلف يف مضمون الفصل. وقد دّبج مرتجمو الكتاب صفحاته األوىل بمداخل مفتاحية لفهم 

النص املحقق وإدراك مغالقه وظرفيته وأبعاده، ووضعه يف سياق التحوالت التي شهدها العالم املتوسطي يف القرن السادس عرش من حيث ظهور 

األجناس  جميع  عىل  منفتحة  تاجرة  دولة  إىل  املغرب  وانتقال  وتركيا(،  وإنكلرتا،  وهولندا،  )إسبانيا،  جديدة  سياسية  قوى  هندستها  جديدة  توازنات 

واألطياف. كما زودوه بصور من صفحات املخطوط األصيل، وصور مللوك إسبانيا وإنكلرتا والربتغال وبعض السفراء املعارصين للسلطان أحمد املنصور 

الكتاب: أخبار أحمد املنصور سلطان املغرب.

.Cronica de Almançor sultao de Marrocos :العنوان األصيل

.António de Saldanha الكاتب: أنطونيو دي صالدانيا

ترجمة وتحقيق: إبراهيم بو طالب؛ عثامن املنصوري؛ لطفي بو شنتوف.

مكان النرش: الرباط.

النارش: الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنش.

تاريخ النرش: 2011.

عدد الصفحات: 320 صفحة.
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الذهبي، وخريطة املغرب لسنة 1576، فضاًل عن أشكال ورسومات، ومالحق شملت شجرة العائلة السعدية، وفهارس لألعالم البرشية والجغرافية 

والببليوغرافيا املساعدة يف التحقيق، إضافًة إىل الفهرس العام.

النص يف مجمله مذكرات سّجلها املؤلف أنطونيو دي صالدانيا عندما كان أسريًا يف مراكش لدى السلطان املغريب أحمد املنصور الذهبي، وهو 

بذلك يغطي أحداث مرحلة تمتد من سنة 1578، إىل وفاة السلطان املشار إليه سنة 1603، وما أعقبها من رصاعات بني أبنائه يف السنني الثالث التي 

تلت وفاته، فضاًل عّما يحويه من أخبار ذات صلة باإلسبان واألتراك وبعض دول الشمال املتوسطي.

بيد أن هذه املذكرات ليست يوميات مرسودة بانتظام، بل هي مادة خربية سياسية، وردت متقطعة، لكن بخيط رابط نسجه من خالل تدوين 

كل ما كان يرى فيه فائدة للتاريخ، أكان ما تعلق بتاريخ املغرب أم بتاريخ الجوايل األوروبية واألرسى املقيمني بمراكش، إىل جانب بعض اإلشارات 

بشأن تاريخ القوى الكربى آنذاك، مضيًفا إليها ما كان له صلة بتجربته الفردية، كذات فاعلة ومنفعلة مع األحداث. ومن ثمة، فإن هذا النص هو، 

بمعنى من املعاين، ذاكرة أجنبية منتجة لتمثالت مرحلة تاريخية مغربية، وسفر يف الزمان واملكان، واسرتداد تاريخي يحّلق يف ذاكرة الوجدان حيًنا، 

ويف ذاكرة الوطن وبلد األرس حيًنا آخر.

ن إال بعد مرور ثالثة عقود عىل عودة صاحبها إىل الربتغال، وذلك عىل يد كاتب مجهول االسم. وقد  الجدير باملالحظة أن هذه املذكرات لم تدوَّ

قام املؤلف بمراجعة ما خّطه قلم الكاتب املجهول، وأدخل عليه تعديالت وتصويبات حفاًظا عىل تماسك مشاهد ذاكرته، وتناسق النص، ولو أنها لم 

تسلم من عبث األخطاء كما سيأيت ذكره يف موضعه. بيد أن من اإلنصاف القول أن الكاتب الذي كّلفه بتحرير املذكرات كان متمرًسا بالكتابة، مالًكا 

ناصية اللغة، فجاءت الصياغة بأسلوب طليق يستهوي القارئ، ويجذبه بسالسته وطرافته، وبسحر التشويق الذي ينبعث من منت املذكرات.

املؤلف واملوّجهات الناظمة للتأليف

تسمح املعطيات املتوافرة يف الكتاب بالكشف عن شخصية املؤلف: فهو أنطونيو دي صالدانيا  املنتمي إىل أرسة برتغالية من البيوتات النبيلة، 

1591، ومعه انتقل الفتى الشاب ليشتغل فارًسا ضمن حامية املدينة قبل أن يقع أسريًا يف قبضة  حيث شغل والده منصب حاكم مدينة طنجة سنة 

ل إىل مراكش التي كانت عاصمة املغرب آنذاك ـ وهناك بقي يف األرس ما يربو عىل 14 سنة، ثم ُأطلق سنة 1606 )ص22(،  السلطات املغربية، ويرحَّ

أي بعد وفاة أحمد املنصور الذهبي بثالث سنوات. وقد كلف أحد الكتاب بتحرير ما ظل عالًقا يف ذاكرته من أحداث بعد مرور ما يزيد عىل ثالثة عقود، 

كما سلف القول.

أّما املوجهات التي حفزت املؤلف عىل تأليف كتابه، فتكمن - بحسب ما ُيستشف من مقدمته - يف حفظ الذاكرة قبل أن يطويها النسيان، خاصة 

الذين استهوتهم  الوزراء  التأليف جاء استجابة لرغبة بعض  أن سّن املؤلف كانت قد أرشفت عند رسد مذكراته عىل الستني سنة )ص21(. كما أن 

ذكرياته، فطلبوا منه تدوينها.

بيد أن تتّبع منت املذكرات يسمح بتحديد املوجهات األساسية التي أنجز الكتاب تحت سلطتها، وتتمثل يف الظرفية الجديدة التي صار عليها 

نفسية  وصدمة  تاريخية  عقدة  شكلت  التي  الهزيمة  تلك  1578؛  سنة  املخازن  معركة  يف  الربتغال  السعدي  الجيش  هزم  أن  بعد  املتوسطي  املجال 

العظمة  رمز   ،  Sebastian I الربتغايل سيباستيان  امللك  بكلماته، متحدًثا عن  املؤلف  ما عرّب عنه  الربتغالية، وهو  الدولة  إذ كرست شموخ  للمؤلف، 

الربتغالية الذي سقط يف تلك املعركة: "وكان يومئذ هو عز الربتغال وعنوان عظمته" )ص22(. لذلك، فإن الطريقة الرسدية الواردة يف املذكرات تحيل 

عىل املخزون النفيس للكاتب عرب تقنيات البوح واالعرتاف املتسرت، ورّدات األفعال املتشنجة أحياًنا تجاه الطرف املنترص.

وباملثل، أنتجت هذه النكسة معطيات جديدة تجلت يف تحييد دولة الربتغال، وبروز قوى جديدة تتصارع عىل الهيمنة البحرية، وخاصة اإلسبان 

واإلنكليز واألتراك، ومحاولة كل قوة االستفراد باملغرب، وهو رصاع كان محكوًما أيًضا بسعي السلطان السعدي أحمد املنصور الذهبي إىل تحقيق 

التوازن يف تعامله مع هذه القوى الكربى التي كانت تملك أوراق ضغط خِطرة تمثلت يف تشجيع إخوته عىل إقصائه عن السلطة. لذلك جاء الكتاب 
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أشبه بتقرير يقدمه املؤلف إىل السلطات اإلسبانية التي انتهزت فرصة ضعف الربتغال البتالعها: "وقيدت العديد من األشياء التي من الرضوري أن 

تطلع عليها هذه اململكة اإلسبانية، فنحن اليوم طوًعا أو كرًها من رعاياها" )ص21(.

وال يجد قارئ النص عناء يف الوقوف عىل بعض النواظم املتحكمة يف تقنية الرسد التي ميزت مذكرات أنطونيو دي صالدانيا ، وحسب أنها 

خضعت لسلطة النزعة الوطنية، وهو ما يمكن أن نلمسه يف ثنايا الكتاب يف مواضع عدة ، نقترص فيها عىل مؤرشين:

امتداد  فعىل  مذكراته؛  يف  األسايس  واإلشكال  املركزية  القضية  املغرب  يف  الربتغاليني  األرسى  افتداء  مسألة  جعل  عىل  املؤلف  حرص  أّولهما 

صفحات الكتاب، يتضخم سؤال األرسى والسفراء واملبعوثني الفتكاكهم، فيحزن املؤلف عند ذكر كل خرب ييش بفشل عملية االفتداء، يف حني يعرب 

عن سعادته بكل مسعى يكلَّل بالنجاح، ومن هذا القبيل يأيت ذكر خرب نجاح السفارة يف إطالق رساح النبالء الربتغاليني الثمانني) ص47(. وبهذه الوترية 

تسيطر النزعة الوطنية عىل الكاتب، وكأنه أّلف الكتاب ملعالجة أخبار افتكاك األرسى الربتغاليني يف املقام األول.

ويتجىّل املؤرش الثاين لهيمنة سلطة النزعة الوطنية التي وقع الكاتب يف رشاكها، وحركت جماح قلمه، يف انتقاده بعض الكتابات "املغرضة" عن 

هزيمة وادي املخازن، واعتبارها أسوأ لحظة يف تاريخ الربتغال، حتى أنه وصفها بـ"املصيبة")ص 34( التي تستوجب "الصدع بالحقيقة" )ص22(، 

وهو ما ُيفهم من دفاعه عن وطنه الربتغال بالقول: "إن املؤرخني األجانب يحسبون الربتغال شيًئا هّيًنا، نظرًا ملساحة أقاليمه وليس ملا أنجزه سكانه من 

عظيم املنجزات") ص35(. ويف املنحى نفسه، هيمنت عىل املؤلف فكرة دعم حركة املطالبة باستقالل الربتغال عن إسبانيا التي ضمتها إىل مجالها الرتايب 

بعد معركة وادي املخازن. وبذلك يمكن القول إن املذكرات التي يحويها الكتاب مدار القراءة ليست رسًدا لزمن فردي، بل لزمن وطن وأمة، فمن 

البديهي أن تهيمن فيه النزعة الوطنية عىل حساب الحقائق التاريخية، وتحرض الرقابة الرسمية التي تحّصن مقدسات الوطن وتاريخه. كما يتمظهر 

ثانًيا يف تشخيص الروح الوطنية حني يعارك حنني ذاكرة وطنه الربتغال، فيستدرج القارئ لإلنصات إليه، وهو ما ساهم أيًضا يف توجهات كتابته.

ويف سياق املوجهات الناظمة لتأليف الكتاب أيًضا، ينبغي استحضار الشعور الذي كان ينتاب املؤلف باألخطار املحدقة بإسبانيا عىل الرغم من 

اإلعالم املضلل والدعاية بقّوتها، وهو ما ُيستشف من قول املؤلف من أن نص هذا الكتاب "يرمي إىل غايات بعيدة" عىل ما يحمله من شحنة سياسية 

ودالالت لها مغزى عميق.

يف املنهج واملقاربات

تسمح القراءة الراصدة للمنهج الذي وّظفه املؤلف بالقول إن إسرتاتيجية التأليف التي تبّناها تأسست عىل ثالثة مرتكزات:

ӵӵاستحضار التاريخ كأداة إلعادة االعتبار إىل الربتغال واألرسى الربتغاليني؛

ӵӵمقاومة الذاكرة للفراغ والنسيان؛

ӵӵ.رؤية اآلخر بمنظور التعايل والدونية

املذكرات،  تلك  رسد  يف  والحياد  املوضوعية  عن  الكالسييك  املنهجي  السؤال  يطرح  ما  وهو  ملذكراته،  الناظم  الخيط  املرتكزات  هذه  شّكلت 

التي تستند أحياًنا إىل الذاتية واألهواء، وإىل سلطة ثقافية تمتح من الهوية األجنبية واالنتماء الحضاري عند تدوين مفاصل األحداث، األمر الذي 

ه إىل اآلخر، وتأمالت شخصية وذاتية تعكس بصمات صاحبها وزمن الثقافة الذي عاش فيه. وبما أن  يجعلها أحياًنا تربيرات واتهامات مجانية توجَّ

صاحب املذكرات يعتمد عىل ذاكرته الذاتية يف سياق االسرتجاع التاريخي، فإن األمر يطرح مدى قدرته عىل تقديم املعلومات بموضوعية، ومقاومته 

الوجداين،  والشعور  التاريخي  النص  داخلها  يتعايش  تعبري  وسيلة  بوصفها  مذكراته  يوظف  فهو  الذاتية؛  أو  الرسمية  الرقابة  أشكال  من  شكل  كل 

التواصل الرمزي مع اآلخر، ويسمح باخرتاق الذات الكاتبة للنص املستعاد.  التوازن يف عملية  النفسية، وهو ما يحول دون تحقيق  واالنعكاسات 

صحيح أن املؤلف لبس عباءة املؤرخ املوضوعي يف بعض مواضع مذكراته، ومنها، عىل سبيل املثال، حديثه عن السجن الذي خصصه املوىل محمد 

السعدي لألرسى املسيحيني، والذي يصفه بأنه كان فسيًحا ومزوًدا بكل اللوازم )ص29(، بيد أن معظم نصوصه قفز عن روح املوضوعية انطالًقا 
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هت منهجه يف قراءة األحداث، وجعلته غري قادر عىل الخروج من جلده، والتحليق خارج دائرة ثقافة عرصه، فظل يف  من نزعة االستعالء التي وجَّ

أغلب أحكامه مرتبًطا بذاته عرب مواقفها املتعصبة، إقبااًل وإدبارًا، فهو ال يخفي تفضيله املسيحية عىل اإلسالم )ص92(، ويصف املغرب ببلد الفتنة 

والفوىض وبلد األعراب )ص44( والرشوة واستعمال املال )ص71(، ويسم القضاء املغريب بالتجاوزات )ص118(، ويصور سلطان املغرب أحمد املنصور 

السلب  أمعنت يف  بأنها  للسودان  القائد جؤذر  أكتافهم )ص43(. ويصف حملة  النهضة عىل  برغبته يف تحقيق  ذلك  يفرس  لكنه  لألجانب،  راع  بأنه 

والنهب )ص126(، ويصف أهل شنقيط بأنهم همج يأكلون لحم األسود والفيلة )ص86(. ويذكر يف موضع آخر أن اختالط غلمان القرص النصارى 

باملغاربة جعلهم ينساقون معهم يف االنحالل الخلقي بحيث "تلّطخوا إىل درجة نسيان ما ُلقنوا من الرشيعة النرصانية")ص90(، إىل غري ذلك من 

 ،92 الفصل ص  املغاربة، مثل "الدناءة" ) عنوان  نابية يف وصف  الحقيقة. وقادته نزعته االستعالئية إىل استعمال عبارات  تنبو عن  التي  األحكام 

191(، و"الترصف الهمجي" )ص 193، 145(، وغريهما من عبارات الشارع التي تفوح منها رائحة التعصب واالستعالء العرقي، وتقتيض من القارئ 

الحصيف كثريًا من التحّوط واالحرتاز.

التي عارصها، ويف  األحداث  بعد ثالثة عقود من  أنه كتب مذكراته  إليه، هو  اإلشارة  للمؤلف، حسبما سبقت  املنهجي  الخلل  زاد يف  ومما 

عنه  الكتابة  وتاريخ  الحدث  وقوع  الفاصلة بني  الزمنية  املسافة  أن  علًما  آنية،  نصوًصا غري  الذي يجعلها  األمر  عتًيا،  الكرب  بلغ من  قد  وقت كان 

املغريب  املجتمع  التدوين، فصورة  انتقايئ يخضع لرشوط وظرفية لحظة  املعلومات بشكل  الكتابة االسرتجاعية، واستحضار  ا يف  ُبعًدا مهمًّ تكتيس 

التي التقطها الكاتب الربتغايل ُأعيد تركيبها مرتني: املرة األوىل حني سّجل األحداث يف ذاكرته، والثانية حني روى تلك األحداث لكاتب النص، 

وجعلها تتحول من سارد داخيل إىل سارد خارجي، وهذا ما يجعل التحريف والنسيان وضياع التفصيالت أكرث احتمااًل الخرتاق الصورة األصلية 

التي شاهدها املؤلف يف حينها.

ويالَحظ أيًضا أن منهجية املؤلف اتسمت أحياًنا بتقطيع سياق الحدث؛ فعند معالجته استعداد الجيش السعدي لغزو السودان )ص124(، 

يقطع املؤلف الخرب وينتقل إىل معالجة هزيمة إنكلرتا أمام الربتغال، ثم يعود يف الصفحة 126 ملواصلة الحديث عن غزو السودان )انظر أيًضا روايته 

عن غزو شنقيط وانتقاله إىل معالجة عالقة املنصور بإسبانيا ص 87 - 88(.

يف سياق منهجية الكتابة عند أنطونيو دي صالدانيا ، يستشف قارئ النص عجزه عن االنفالت من سلطة التفسري الديني لألحداث والوقائع 

املرسودة، وهو ما يمكن وضع األصبع عليه يف مواطن عدة من نص املذكرات؛ فهو يفرس النكسة التي تعرضت لها الربتغال بمشيئة الله )ص34(. ويف 

خضم حديثه عن انتصار األمري السعدي موالي النارص عىل األمري موالي الشيخ وتوقعاته بأن املغرب سيخضع له بعد هذا االنتصار، يقول: "لكن كانت 

مشيئة الله خالف ذلك، فلم يحالفه النجاح يف خطته" )ص157(. وترد أحياًنا بعض الصيغ التعبريية التي تؤكد املرجعية الدينية للمؤلف يف التفسري، 

من قبيل القول: "وكان ذلك من تجليات القوة اإللهية" ) ص193(، أو قوله: "أقدم لكم تقريرًا لتتمكنوا من إدراك أن ما قدره الله ال توجد أي معرفة 

وال أي احتياط يمكن دفعه" )ص 293(. ويف موضع آخر، َعّد الطاعون الذي حل بمراكش سنة 1598 عقاًبا من السماء )ص215(، ناهيك عن عدم 

قدرته النأي بنفسه عن رسب املؤرخني املسيحيني الذين كانوا يبنون أحكامهم عىل تنبؤات الرهبان )ص221(، وهو ما جعله جربًيا يف التفسري، وعاجزًا 

عن تجاوز النظرة التي ترى يف التاريخ صورة لتجيّل الفعل اإللهي، وتعطياًل لإلرادة البرشية.لكن يف مقابل ذلك، نجد املؤلف يقرأ بعض األحداث 

قراءة تفسريية قائمة عىل التحليل والتعليل وربط الحدث بمسبباته؛ إذ إنه فرّس تسيري الحملة العسكرية نحو السودان عن طريق الساحل بأنها كانت 

لغرض تقصري املسافة من جهة، وتجنب الرمال من جهة أخرى. ويحلل دوافع الغزو بعدم قدرة املنصور عىل أداء مرتبات الجنود )ص 84 - 85(. كما 

حلل إخفاق حملة حمو بن سالم للسودان بُبعد نظر ليستخلص أنها لم تشكل هزيمة بالنظر إىل نتائجها البعيدة؛ إذ إن املنصور صادر خاللها ثروات 

قادته وعوض بها خسائره، وتمكن يف الوقت ذاته من التخّلص من جنود أهل الرشق الذين كانوا يزعجونه ويتطاولون عىل حكمه )ص86 - 87 (.

ومن باب اإلنصاف أيًضا أن نثبت ما تميز به املؤلف من روح نقدية لألحداث والوقائع التاريخية؛ فتعامله مع الروايات الشفوية التي استقاها 

ا، بل اعتمد عىل إثبات صحة الخرب من خالل اختبار من سمع منهم، كالقائد ابن السفياين، سيد القرص  من قلب املجتمع املغريب لم يكن تعاماًل آليًّ

الذي حىك عنه صداقته للنصارى، واختربه يف ذلك فوجد موقفه منهم صحيًحا )ص 134(، وهو ما يؤكده بقوله يف موضع آخر: "وقد وقفنا عىل صحة 
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ذلك عدة مرات فيما بعد، وتبني من التباحث معه" )ص70(. كما أنه لم يكتف بسماع الخرب، بل حرص عىل متابعة مستجداته، وهو ما ُيفهم من 

قوله: "سمعنا فيما بعد" ) ص145(.

والراجح أيًضا أّن الرجل كان يقرأ بعض الوقائع بتمّعن وتبرّص. وال غرو، فقد استطاع أن يكتشف مؤرَخني كتبا عن معركة املخازن برؤيتني 

متعصبتني ومتضاربتني: أحدهما فرانيك الذي تحدث يف أحد مؤلفاته عن الربتغاليني من دون دراية ومعرفة بطبائع الربتغاليني ألنه أجنبي، وبالغ يف 

رسد التفصيالت، بينما رد عليه اآلخر، مندوصا، يف كتاب آخر، لكنه وقع يف فخ سورة الغضب. وهذا االنتقاد يف حد ذاته يبني موقف أنطونيو دي 

صالدانيا  من كتابة التاريخ، واملوقف املحايد الذي ينبغي أن يتقمصه املؤرخ، ولو أنه وقع هو نفسه يف الفخ ذاته يف رؤيته لـ"اآلخر" حني نعت املغاربة 

بـ"كفار بالد الرببر" )ص 131(، وشّوه عاداتهم عىل لسان الكّتاب األجانب من دون أن يجرؤ عىل انتقادهم، وكال لهم تهم الخيانة والكذب، والطمع 

والبخل واالندفاع والرغبة يف النهب والتخريب )ص23(، وتقّلب األحوال )ص157( من غري أن يكلف نفسه وضع هذه األحكام عىل محك املساءلة 

والتحقيق.

يتضح من خالل تتّبع النصوص والروايات الواردة يف الكتاب أّن منهجية املؤلف اتسمت أيًضا باالختصار وعدم اإلغراق يف التفصيالت كما 

ُيفهم من سياق كلماته: "وألنني قررت أال أطيل يف هذه املذكرات" )ص254(، وكأنه وضع ميثاًقا مع متلقي النص بعدم االنجرار يف متاهات التطويل. 

ومع ذلك، لم تكن األخبار الواردة يف كتابه مبترسة وال مخلة باملعنى، بل جاءت أحياًنا دقيقة يف تحديد تاريخ الحادثة باليوم والشهر والسنة، وحتى 

التوقيت بالساعة يف بعض األحيان، حيث ضبط إحدى الوقائع بالساعة الرابعة ظهرًا) ص158(. وتميز كثري من املعطيات النصية عنده بالدقة كما يتبني 

ذلك من وصف السيف الذي كان السلطان أحمد املنصور يتقلده، إذ يذكر أنه كان مرصًعا بالجواهر )ص 133(. ومما زاد يف قيمة رواياته ومشاهداته 

حرصه عىل التنقيب عن الوقائع املسكوت عنها واملطموسة يف مصادرنا العربية.

تميزت منهجية املؤلف أيًضا بمقارنة الروايات املتضاربة وترجيح الصحيحة منها باألدلة، وهو ما يتجىل يف املقارنة التي عقدها بني روايته عن 

الغلمان النصارى السبع الذين يسّميهم الشهداء، وهم الذين ُقتلوا بسبب تعلقهم باملسيحية وعدم إذعانهم العتناق اإلسالم، والرواية املخالفة التي 

أوردها مندوصا بقوله: "لكن ما قلت هو الحقيقة، فإنني تعرفت تمام املعرفة عىل الغالمني اللذين انتزعهما القائد جؤذر من االستشهاد" )ص95(.

ثمة ميزة أخرى اتسم به منهج أنطونيو دي صالدانيا  وهو اعتناؤه باملعطيات الرقمية؛ إذ تتناثر يف كتابه مجموعة من اإلحصاءات الدقيقة بشأن 

عدد الجنود املشاركني يف املعارك، وعدد الخيام املنصوبة لهم، وكذا مقدار الرضائب والجبايات والقياسات، وعدد معارص السكر )ص -30-31-39

77-73-52-43-41.....(، وغريها من اإلحصاءات التي تفتقر إليها املصادر املغربية. لكن هذه اإلحصاءات لم تسلم من شطط املبالغة وتهويل األرقام 

 ،Duranta de minas أحياًنا؛ فعند رسده خرب معركة جرت يف عام 1575 بني زعيم مغريب متصوف، وهو عيل بن مسعود، وقوات دورانتي دي مينيس

يذكر أن هذا األخري فقد رجاًل واحًدا فقط، بينما كانت خسائر املغاربة فادحة؛ إذ ُقتل جميع محارصي مدينة طنجة، وُأرس 900 شخص ما بني نساء 

وأطفال، وهو قول ال تخطئ العني السليمة يف إصابة إسفافه ومغاالته.

يف بعض األحيان، يبدي أنطونيو دي صالدانيا ، يف تعامله مع الخرب، ما ينهض حجة عىل وعيه التاريخي والسيايس وعمق التفكري وُبعد النظر؛ 

فعندما يصف بعض النواحي الزراعية يف املغرب كدكالة وتامسنا، يذكر أنها لو كانت مستثمرة استثمارًا جيًدا الستطاعت أن تمّون كل املغرب )ص 

26(. كما تنبه، وهو يذكر خرب إدخال السلطان املنصور السالح إىل املغرب بكرثة، إىل أن ذلك سيشكل خطرًا داهًما عىل االستقرار السيايس يف املغرب 

بعد وفاته )ص43(.

يف اآلليات املصدرية

تعددت مصادر الكتاب وتنّوعت بني اشتغال آلية الذاكرة واعتماد النص املكتوب، وما التقطته أذن املؤلف من روايات شفوية، ناهيك عن 

املشاهدة املبارشة التي رسد فيها من األحداث ما وقع تحت برصه.



كانون الثاين / ينايـر 2015 العدد  1

180

فبخصوص آلية املصدر املكتوب، يمكن القول إن املؤلف تجاوز سقف ذاكرته الشخصية، واستعان بمصادر إضافية من أجل إحياء مجرى 

الحدث يف ذاكرته واستعادته لتحميل األحداث التي لم يشارك فيها شخصًيا، وتعزيز آرائه وتربير مواقفه. لذلك، استند إىل بعض املصادر املكتوبة، 

مثل كتاب وصف الربتغال لدورانتي نونش D. Nunes )ص96(، باإلضافة إىل الرسائل التي كان يتبادلها مع بعض الفاعلني واملؤثرين يف األحداث، 

من قبيل الرسالة التي تلقاها من بريو كاليكو، وأورد نّصها يف الصفحة 146.

أّما بالنسبة إىل آلية املصدر الشفوي الذي أّثث معظم معمار مذكراته، فالفضل يعزى إىل أن املؤلف كان شاهد عيان ومعارًصا لألحداث، فروى 

زاد يف قيمة مصادره  نقل عمن عاينوها من مصادر موثوقة )ص92(. ومما  أو  الخاليس،  أو من مصدر اإلنصات  املبارش،  املنصت  عنها من موقع 

السلطان أحمد  ابن خال  السعديني، وهو الحسن بن أحمد،  الحاكمة، ومن ضمنها أحد األمراء  السمعية أن صداقة متينة كانت تجمعه باألرسة 

املنصور )ص204( الذي نقل عنه بعض الروايات. كما نقل أقوااًل منسوبة إىل السلطان نفسه وعىل لسانه، إذ كان يورد بني الفينة واألخرى عبارة: 

مع  املنصور  أحمد  السلطان  حوار  بينها  ومن  الساخنة،  الحوارات  بعض  تلتقط  أن  أذنه  استطاعت  بل   .)194 )ص-36   "..... يقول:  الرشيف  "كان 

الغلمان املسيحيني السبعة الذين أعدمهم بعد أن تحدوه يف زعزعة ثوابت هويتهم الدينية )ص 94(.

مع أّن أنطونيو دي صالدانيا  كان ُيحسب يف عداد األرسى، فإنه كان يتمتع بحق التنقل داخل املدينة وتبادل املراسالت، وكان قد تمكن من 

االختالط بأرسى وادي املخازن )ص 168(، كما كان عىل صلة بالتجار والسفراء واملبعوثني وقباطنة الربتغال يف مدينة مازغني. وكانت تجمعه أيًضا 

253(. وبفضل  عالقة مع بعض القادة العسكريني مثل كاوحي بوكرزية الذي حىك له بنفسه معارضته خطة أيب فارس بالهرب إىل مكان آمن )ص 

مخالطته جميع هذه الرشائح االجتماعية، تمكن من توسيع مساحة معلوماته، والتعرف إىل أدق تفصيالت الحياة يف البالط السعدي، وما كان يروج 

من دسائس ومؤامرات.

أّما اآللية املصدرية الثالثة التي استند إليها املؤلف يف كتابه، فتتجىل يف املشاهدة بالعيان، وهو ما يعكسه قوله: "وهذا األخري – املؤلف - هو الذي 

يكتب لكم ذكريات هذه األحداث، وهو شاهد عىل أغلبها")ص139(. وال شك أن قراءة راصدة لنصوص مذكراته تؤكد حضوره يف امليدان، والتقاط 

كل املشاهدات التي رآها بأم عينه ليحتفظ بها يف مخزون ذاكرته.

وإذا كانت اآلليات املصدرية التي أنتجت هذه املذكرات ُتَعّد من اآلليات املألوفة واملطلوبة يف املصنفات التاريخية، فإن املؤلف اعتمد يف بعض 

الحاالت عىل مصادر مجهولة الهوية، وأورد الخرب عنها يف صيغة املبني للمجهول، وهو ما يتجىل يف ما كتبه يف الفصل األول من مذكراته عن عادات 

املغاربة، حيث استند يف رصدها إىل "كّتاب" لم يذكر أسماءهم، وعّوم معلوماته بطريقة تنم عن إحدى نقط ضعفه املصدري )ص 23(.

صورة الدولة واملجتمع بني املسكوت عنه ومحاوالت التشويه

تساهم مذكرات أنطونيو دي صالدانيا  يف اخرتاق ثنايا املسكوت عنه يف تاريخ املغرب خالل عرص حكم السلطان أحمد املنصور أفقًيا وعمودًيا، 

وتسمح بإعادة سبك أسئلة جديدة ومفتوحة بشأن عوائق التطور التاريخي للدولة املغربية؛ ذلك أن نصوص مذكراته تبوح بما لم تتمكن املصادر 

العربية البوح به، ألن صاحبها شّغل ذاكرته يف اتجاه يلّمع صورة السلطان املغريب، لكن من دون وضعه يف مرتبة الذات املتعالية عن مرتبة البرش، ومن 

دون خشية املساس بسمو مكانته التي كرست املصادر التاريخية العربية كل طاقتها الستنباتها يف املخيال الشعبي بهدف الرفع من رمزية السلطان 

وهيبته أمام الرعية؛ فبقدر ما تعاملت معه كرجل سيايس محنك، تعاملت معه أيًضا كبرش يمتلك من العورات ما لم تجرؤ املصادر العربية عىل فضحها.

إن فحص منت تلك املذكرات يثبت أن املؤلف قّدم صورة السلطان أحمد املنصور الذهبي كسيايس ذيك وداهية من الطراز الرفيع، وذّكر بدبلوماسيته 

البارعة ومهارته السياسية التي وظفها للحفاظ عىل عالقات متوازنة مع كل من إسبانيا واألتراك )ص -36 37(. كما نّوه يف مواضع عدة بحنكته وقدرته عىل 

مراوغة ملك إسبانيا فيليبي الثاين Felipe II بهدف الحيلولة من دون تسليمه مدينة العرائش )ص 89-88(، واللعب ضده بورقة اإلنكليز)ص 103 - 104(. 

ويصوره أيًضا بأنه كان عىل دراية ووعي بمصري اقتصاد بالده، إذ  تعلم من التجربة أن التجارة يف زمانه هي من أسباب النهضة، فجند إمكاناته كلها لتطوير 

هذا القطاع وتنميته )ص76(. كما يصفه بأنه بعيد النظر يف اتخاذ احتياطاته من املال والذهب ملواجهة التحديات املستقبلية )ص84(.
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يف مقابل هذه الصورة الالمعة، تقدم ذاكرة أنطونيو صورة سوداوية للسلطان املغريب؛ فهو الرجل املعجب بالنساء إىل حد التخمة، إذ شيد إقامة 

لم يكن لها نظري يف عالم الرتف امللويك، ويف داخلها "غرف ألزيد من ألف امرأة، من جملتهن العديد من النرصانيات" )ص76(. و"أنشأ له ولنسائه 

حمامات ال يوجد لها نظري يف العالم" ) ص198(. كما تقدمه املذكرات عىل أنه الرجل الشبقي الذي ال يخرج عن عادات املغاربة يف حب الشهوة، 

واستغالل النفوذ، والرضب بالعواطف اإلنسانية عرض الحائط. ولتماسك شهاداته، يدرج املؤلف خرب إجبار السلطان املغريب ابنة أحد أعيان مدينة 

القرص الكبري عىل الزواج منه رغم إرادتها وإرادة أبيها، ويروي كيف أن أبا الفتاة تويف حزًنا وكمًدا عىل اغتصاب إرادة ابنته وقتل مشاعرها بعد ست 

ساعات من توجيه األمر بقدومها إىل القرص، ثم وفاة االبنة نفسها بعد شهرين نتيجة الصدمة العاطفية التي أملّت بها )ص 188(.

وعىل عكس ما نسجته اإلسطوغرافيا العربية حول آداب السلطان السعدي وسمّو أخالقه وسمته وحالوة لفظه، ال يتوّرع أنطونيو عن رسد 

194(. كما يخربنا أن أخاه األمري موالي   ، 94 بعض الكلمات البذيئة والعبارات الساقطة التي كان يتفّوه بها أحمد املنصور يف وجه خصومه )ص 

الشيخ حاكم فاس كان من املدمنني عىل معاقرة الخمر التي كانت ال تفارق مجلسه )ص 111، 194(.

وبخالف نربة املتون العربية التي ُتربز السلطان السعدي بطاًل ذا قدم راسخة يف الجهاد، تذهب مذكرات أنطونيو دي صالدانيا  إىل تصويره 

مظاهرًا للمسيحيني وموالًيا لهم )ص 31-30(. ونكتفي يف هذا الصدد بثالثة نماذج: أولها تربير املؤلف عدم تسليم السلطان املغريب مدينة العرائش 

إىل اإلسبان بأنه لم يكن نابًعا من روح الوطنية والجهاد، بل من خوف من هيجان الرأي العام املغريب ضده إذا ما تجرأ عىل مبادرة من هذا القبيل 

)ص 88(. والنموذج الثاين هو عزم السلطان السعدي عىل إلغاء قرار إعدام الغلمان النصارى الذين أساءوا غىل العقيدة اإلسالمية لو أنهم رصحوا 

أمامه وأمام من حرض معهم بأن ما ُنقل عنهم مجرد كذب وافرتاء، بل يشري إىل أنه ندم عىل قتلهم )ص 95-94(. ويتجىل النموذج الثالث يف سعي 

املؤلف إىل جعل مسافة بني الروح الجهادية للسلطان املغريب وحمالته العسكرية التي لم تكن تستهدف سوى التوسع وجمع األموال، وهو ما يوضحه 

بالقول: "لم يكن يشغل الرشيف سوى توسيع ممالكه والتحكم يف أمرها وملء خزانته باألموال" )ص96(. ويف املنحى نفسه قّدمه يف موضع آخر 

بوصفه السلطان الذي تنّكر للحمية اإلسالمية عندما ُنزعت الراية العثمانية من مقدمة ركبه، وُسحبت عىل األرض وُمّزقت تحت برص قائده العسكري 

بضغط من السفري اإلسباين )ص 60(.

أّما صفات الزهد والتقوى الرائجة يف املصادر العربية املغربية بشأن السلطان املغريب أحمد املنصور، فهي مطمورة وغائبة يف قاموس أنطونيو ؛ 

فالعاهل السعدي يحرض يف مذكراته رجاًل سفاًحا عطًشا للدماء، وإلعطاء القرينة عىل ذلك، يذهب املؤلف إىل رسد إحدى رواياته التي تزعم أنه ذبح 

ثمانية آالف نفر من قبيلة زواوة يف مساحة زمنية قياسية لم تتجاوز ساعة واحدة، وإن كان يربر ذلك بأن هؤالء كانوا سُيدخلون املغرب يف أتون فتنة 

ال تبقي وال تذر )ص 54(. وتصوره تلك املذكرات أيًضا بأنه رجل قمع يمتلك من آليات العنف والقهر ما لم يشهده تاريخ املغرب، فقد كانت له غرفة 

يف قرصه يقتل فيها الناس شنًقا، ويلقي بجثثهم يف البرئ)ص 96(. وهو أيًضا رجل مزاجي ال عتمد يف سلوكه وحروبه عىل القدر اإللهي بقدر ما يعتمد 

عىل الغيب وأقوال املنجمني )ص 194 - 241(، ناهيك عن بروزه يف نصوص تلك املذكرات كأحد الزعماء الضالعني يف املتاجرة بالعبيد )ص 138(.

وباملثل، كان اغتيال املعارضني – بحسب هذه املذكرات - يمّثل الهاجس املوّجه لتحركات أحمد املنصور الخارجية )ص 39(. وفضاًل عن ذلك، كان 

مسكوًنا بروح االنتقام، ويقيم دلياًل عىل ذلك الرواية التي تناول فيها انتصاره عىل أخيه موالي النارص: فعندما هزم األخري، حمل رأسه إىل السلطان، ورغم 

الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من الرأس املتعفن، فقد أبدى ارتياحه ورصح بأنه "لم يسرتوح أبًدا من العنرب أزىك من ذلك طيًبا" ) 168(.

من ناحية أخرى، تحرص نصوص املذكرات كذلك عىل إظهار الطرق الهمجية التي كان السلطان أحمد املنصور يطبقها يف معاقبة الخصوم: 

فبعد اغتيال األمري أخيه موالي الحسن، قرر العقاب الجماعي لكل املقّربني منه، إذ جمعهم أمام نار ملتهبة، وجعلهم يف سفود من خشب "وشواهم 

يف ساحة تادلة". كما لم يتورع عن إخصاء الفتيان النصارى وحرمانهم من حقهم يف املتعة الجنسية )ص 145(.

وبحسب مشاهدات أنطونيو ، لم تكن هذه النزعة الرشسة تجاه خصومه وإمعانه يف استئصال شأفة معارضيه يعكسان صورة السلطان الحازم 

القوي، بل كانا يخفيان وراءها سلطاًنا يتملكه الخوف والذعر يف املواقف الحاسمة؛ فهو الرجل الذي يتحني فرصة الهروب كلما تبنّي له أن خصمه 

عىل وشك الظفر به. هكذا صّورته مذكراته رجاًل ترتعد فرائصه حني كشفت عن استعداده للفرار من مراكش إىل جبل سوس توقًعا لهزيمة محتملة مع 
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أخيه موالي النارص)ص168(. كما صورته سلطاًنا ضعيف الشخصية، مسلوب اإلرادة أمام الشخصيات املتنفذة يف الدولة من أمثال القائد مصطفى 

باشا الذي كان يتحكم يف قراراته حتى أنه رفض تعيينه البنه أيب الحسن ليجعله تحت قيادة الجيش املتجه نحو تنبكتو)112-113(.

وباملثل تصور مذكرات أنطونيو دي صالدانيا  الدولة السعدية عىل أنها دولة هّشة يف بنيتها العتمادها باألساس عىل الخربة األوروبية، فاألوروبيون 

هم الذين يسرّيون اقتصاد املغرب، وهم الذين يديرون املصانع وورش العمل، واملوانئ واملعامالت املالية، حتى أن العاصمة مراكش اكتظت بالصناع 

الصّناع والخرباء  التي كان يصنعها  املدافع  أنواع  إليه، يذكر  ولتأكيد صحة ما يذهب   .)110  ،43 والتجار وأصحاب رؤوس األموال األجانب )ص 

األوروبيون بمراكش )ص110(، ومعارص السكر الواقعة تحت إرشافهم، ويورد مراسالت أحمد املنصور إىل ملوك أوروبا طالًبا إرسال املزيد من اليد 

العاملة املاهرة )ص76(.

وعىل الرغم من االزدهار االقتصادي الذي عرفته الدولة املغربية يف تلك املرحلة التاريخية، فإن مذكرات أنطونيو  تجعل القارئ يلمس أنها لم 

ا يقوم عىل قاعدة العنف لتحصيل الجباية، ومصادرة ثروات األغنياء )ص 53-52(. كما تقوم عىل اقتصاد  تكن سوى دولة الريع التي تبني مجًدا هشًّ

الغزو والحرب التي تؤدي إىل حضارة ترفية غري منتجة، مزدهرة سطحًيا، ولكنها فجة يف العمق، حضارة ال تتسم باالستمرارية ألن مواردها رخوة 

وغري قابلة لالستثمار، وهو ما يسمح بإعادة طرح السؤال بشأن أحد العوامل األساسية املتحكمة يف إجهاض الصريورة التاريخية للمجتمع والقوى 

السياسية يف املغرب. فالدولة املغربية باحتكارها السوق األعظم، عىل حد التعبري الخلدوين، وبلجوئها إىل العنف يف تحصيل الرضائب كمؤرش للوالء بدل 

املواطنة، لم تسمح بظهور طبقة اجتماعية قادرة عىل تحقيق إرهاصات الدولة الحديثة. كما تؤكد مذكرات أنطونيو  أن الدولة املغربيةلم تكن سيدة 

القرار، بل كانت تتجاذبها القوى األوروبية الكربى، وهو ما جعلها تضطر إىل االستظهار بها حفاًظا عىل مصالحها، األمر الذي عّمق الفجوة ووّسع 

شق االنفصال التاريخي بني الدولة واملجتمع.

معطيات نصية جديدة بشأن االقتصاد واملجتمع

ا نابًضا بالحياة، قاباًل  لالكتشاف، ومتًنا جديًدا يسلط الضوء عىل بعض الحلقات  يجد القارئ يف كتاب أخبار أحمد املنصور سلطان املغرب نصًّ

املعتمة من التاريخ املغريب، حيث تتخلله بني الفينة واألخرى معطيات نصية طريفة، أو خارجة عن املألوف، وتأيت أحياًنا يف سياق تيار مضاد لتصورات 

كتاباتنا التاريخية املشدودة إىل مراكز النفوذ والرقابة الرسمية.

ال يمكن يف هذا املقام حرص جميع املعطيات النصية الجديدة التي يحويها الكتاب، ولذلك سنقرص الكالم عىل أبرزها، وخاصة ما له عالقة 

التاريخية املغربية، أو يف بعض املعلومات  التاريخ االقتصادي واالجتماعي التي ظلت مطمورة يف غياهب اإلهمال والتهميش يف كتابتنا  بنصوص 

النادرة والطريفة التي أخطأتها عني املؤرخ املغريب، فشكلت بياًضا يف تاريخ السعديني.

يمكن التنويه يف البداية ببعض األخبار الجزئية الدقيقة التي ترد يف ثنايا املذكرات، من قبيل االهتمام الكبري الذي كان السلطان أحمد املنصور 

يف حياته الخاصة يوليه للمجوهرات، واإلشارات املتكررة بخصوص اقتنائها لرتصيع السيف الذي كان يتقلده )ص98(.

ويف مجال العادات والتقاليد التي انترشت يف املجتمع املغريب، سواء بسب املوروث الثقايف أو نتيجة القيم الوافدة بفضل االنصهار واالندماج 

بني املسلمني والجوايل األوروبية، نستشف من مذكرات أنطونيو دي صالدانيا  عادة بروتوكولية رسمية مرتبطة بالبالط السعدي وهي تقبيل الفتيان 

231(. كما يكشف أحد   ،146 النصارى يد السلطان السعدي تارة أو ركبته تارة أخرى، كرمز معنوي للطاعة والتفاين يف خدمة الدولة املخزنية )ص 

نصوص مذكراته عادات السلطان السالف الذكر يف احتفاالت عيد األضحى )ص 103(، فضاًل عن الضوء الذي تسلطه عىل السحر والتطرّي من بعض 

األحداث، وهي العادات التي كانت منترشة لدى املغاربة، ولم ينج منها حتى السلطان نفسه الذي كان يخضع للسلطة املعنوية للمنجمني الذين 

يدورون يف فلكه )ص 205 - 206(.
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ومن العادات والتقاليد التي انترشت يف املغرب، ويمكن عّدها من العادات الناجمة عن املثاقفة بني عادات شعبني متساكنني نتيجة الحضور 

األورويب يف املغرب، شيوع لعبة املصارعة التي كان الفتيان النصارى يمارسونها، وكان بطلها هو املصارع بريو غاليغو Pero Galego )ص 144(.

ويميط أنطونيو  يف مذكراته اللثام أيًضا عن أسلوب الرسائل املشفرة التي كان السفراء يستخدمونها كرسائل سفري امللك فيليبي يف مراكش 

)ص 101(. كما يكشف عن بعض البيوتات التي كانت متعاطفة مع النصارى، ومنها عائلة آل بوكرزية التي كان أحد أفرادها والًيا عىل تافاللت )ص 

.)50-51

وعند تناول أحداث غزو السودان، يتحدث املؤلف عن إهداء ملك شنقيط فتيات إىل الجنود مقابل مساملته، كما يتحدث عن الحيلة التي قام 

بها جنوده ملواجهة قوات حمو بن سالم الذي أخطأ يف حسم املعركة ملصلحته مبكرًا )ص 86(.

حق  يف  تنفذ  التي  والعقوبات  القضائية  األحكام  إصدار  طريقة   ، أنطونيو  مذكرات  نصوص  يف  تنبث  التي  الطريفة  االجتماعية  القضايا  ومن 

محارض  دون  ومن  شفوًيا  تصدر  األحكام  وكانت  )ص219(،  الديون  من  مستحقاتهم  يسددوا  لم  الذين  األشخاص  وخاصة  والسجناء،  املتهمني 

أو مساطر معقدة )ص 118(. كما ترد نتف خربية عن تدخل القضاء املغريب للفصل يف املنازعات التي كانت تقع بني اإلنكليز واإلسبان القاطنني يف 

ا لثغرات تركتها املصادر العربية. مراكش؛ ففي هذا الباب نجد إضافة نوعية وسدًّ

وتمدنا مذكرات أنطونيو  يف مجال التاريخ االجتماعي أيًضا بخرب ثورة اجتماعية قام بها أهايل األطلس سنة 1583 كردة فعل احتجاجية عىل 

سماح السلطان السعدي للنصارى باستغالل معامل السكر املوجودة عىل أراضيهم، بناء عىل العقود املربمة بينهم وبني السلطان، وهي عقود مّكنت 

املسيحيني من االستحواذ عىل األرايض املغربية إلنتاج قصب السكر وتسويقه )ص 72(، وهو ما رأى فيه األهايل نوًعا من "االحتالل" وتفويت ثروات 

البالد لألجنبي.

ويف منحى التهافت األجنبي عىل املغرب خالل عهد السلطان السعدي أحمد املنصور، تلقي مذكرات أنطونيو  ضوًءا عىل الجوايل األوروبية التي 

كانت تقطن يف مراكش بأعداد كبرية، ومن أجناس مختلفة: إنكليز وفرنسيني وإسبان وفالمانيني وإيطاليني. وكانت كل جالية تسعى إىل كسب وّد 

السلطان املغريب )ص 197( الذي شّيد لهم دورًا فخمة جعلت منهم مجتمًعا أوروبًيا قائًما بذاته، وفيه تمتعوا بحرية العقيدة، وُمنحوا جميع التسهيالت 

يف معامالتهم. وكان لألرسى املتزوجني ُدور خاصة يعيشون فيها يف رغد من العيش حتى أنهم لم يكونوا يفكرون يف العودة إىل أوطانهم )ص 74(.

التي عرفها املغرب يف عهد السلطان أحمد املنصور،  النهضة االقتصادية  أّن هذا الحضور األورويب كان – بحسب هذه املذكرات – وراء  بيد 

إىل جانب االستقرار الذي نجح يف تحقيقه، لذلك أصبحت املوانئ تمور بالحركة التجارية بفضل األوروبيني فيها، كما نشطت معارص السكر بفضل 

"الخربة" األوروبية فبلغ عددها 18 معرصة وّفرت الشغل ملن ناهزوا الـ 36 ألف عامل )ص 76(، وارتفع إنتاج النخيل عن طريق التخصيب بالتأبري قبل 

أن يكتمل طوله )ص 73(. وقد أثبتت املذكرات ارتفاع دخول خزينة الدولة، ورخص األسعار، وازدهار مراكش العاصمة )ص 103-102(. ويف هذا 

االتجاه، يأيت املؤلف إىل ذكر اإلجراءات االقتصادية التي اتخذها أحمد املنصور لتنمية اقتصاد بالده، ومنها عدم السماح بإخراج األموال من املغرب، 

واحتكار إنتاج امللح )ص79(. كما يتفرد بذكر معلومة اقتصادية طريفة، مفادها أّن السلطان أحمد املنصور يَعّد أول من استعمل التربيد بالثلج، بهدف 

تربيد املاء وحفظ الفواكه طازجة )ص-102 103(.

ويف املجال الصحي، تنبّث يف ثنايا مذكرات أنطونيو  إشارات طريفة أيًضا حول بناء مستشفى كبري ُخصص لعالج األرسى النصارى، ويعرف 

بـ"دار الرحمة" )ص73، 214(. كما تفصح مشاهداته عن تشييد السلطان أحمد املنصور قرًصا يضم دورًا ومجاالت خرضاء وحدائق غناء، إىل جانب 

صيدلية كانت ُتستغل لرتكيب األدوية )ص 73(.

عالوة عىل هذه املعطيات الخاصة بمجال العالج واالستشفاء، تزودنا مذكرات أنطونيو دي صالدانيا  بمعلومات عن بعض الكوارث الصحية، 

25 نيسان / أبريل  مثل وباء الطاعون الذي حل بمراكش وبعض املدن املغربية األخرى، خاصة مدينة القرص الكبري التي عصف بها هذا الوباء يف 

1591، ولم ينج من املوت سوى واحد من كل خمسة أفراد من سكان مراكش )ص 186، 189(. ويتبني من خالل رسد أنطونيو  املتقطع أن هذه 
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الكارثة الصحية دامت ثماين سنوات أعقبها وباء آخر سنة 1601، أىت عىل األخرض واليابس، وعصف هذه املّرة بأرواح ثلثي ساكنة مراكش )ص 204، 

205(. كما أورد إشارات حول ظواهر طبيعية تتعلق بكسوف الشمس يف املغرب يف 2 ايار/ مايو 1591 )ص 186(.

عىل الرغم من هذه املعطيات النصية املهمة واإليماءات الجديدة التي نستشّفها من منت كتاب أخبار أحمد املنصور سلطان املغرب، فمن 

املفارقات العجيبة أّن مجتمع املعرفة يغيب يف سماء املشهد العام الذي قدمه املؤلف يف ما يتعلق بالثقافة والفكر، سواء يف البالط السعدي أو يف قلب 

املجتمع املغريب عامة، وهو ما يطرح سؤال الكتابة األجنبية ومزالقها، فهل كان املغرب بلًدا يغرق يف غياهب الجهل ودهاليز األمية بشكل الفت جعل 

املؤلف يرضب صفًحا عن إضاءة هذا الجانب؟ أم هي من "دسائس" املؤرخ األجنبي؟ قد ال نضيف جديًدا إذا التمسنا الجواب عن املشهد الثقايف الذي 

يعج بالحركة والنشاط يف املؤسسات الرسمية الحكومية، ومؤسسات الزوايا واملساجد والكرايس العلمية باملغرب يف تلك الحقبة، يف الكتاب القيم الذي 

ا يف كّل مناسبة لنعارض بها عبارة  أنجزه محمد حجي عن "الحياة الفكرية باملغرب يف عهد السعديني". ومع ذلك، نقول إّن املؤرخ األجنبي يبقى أجنبيًّ

ا يف كّل مناسبة" )ص 55(. أنطونيو دي صالدانيا  القائلة إّن "املغريب يبقى مغربيًّ

يف آلية ترجمة الكتاب وتحقيقه

أسدى املرتجمون إىل قّراء اللغة العربية خدمة طيبة برتجمتهم الكتاب إىل اللغة العربية، خاصة أن طبعته األوىل لم تكن يف متناول معظم 

الباحثني، كما أّن صدورها باللغتني الربتغالية والفرنسية لم يسمح للقارئ العريب باالستفادة من نصوصه الدسمة، وكشف رؤية اآلخر للمجتمعات 

العربية - اإلسالمية.

وينّوه القارئ بالرتجمة التي اتسمت بالدقة والتفاعل مع النص األصيل، ومراعاة املرتجمني لسياق النص وتركيب الجمل، واحرتام ترتيبها بما 

يتناسب مع تراكيب الجمل العربية، وإضافة مسحة لغوية جمالية إىل النص املرتجم، مع صيغة مبسطة جعلت مذكرات أنطونيو  يف متناول املتلقي، 

.António Dias Farinha بل شائقة يف التواصل معها، وإن كنا نتساءل عن سبب غياب ترجمة هوامش وإحاالت النص الذي نرشه أنطونيو فارينيا

اآلليات  من  بجملة  استعانوا  كما  واألجنبية.  العربية  املصادر  من  ترسانة  املحققون  له  جّيش  فقد  املذكرات،  نص  تحقيق  آلية  بخصوص  أما 

التوضيحية، كالصور والرسوم والخرائط وشجرات األنساب، وفهارس األعالم البرشية والجغرافية، من أجل نقل النص األصيل إىل العربية بصيغة 

دقيقة وعلمية.

وال يجد راصد عملية تحقيق النص عناء يف الوقوف عىل الجهد املضني الذي بذله املحققون بغية تتّبع املصطلحات التي استعملها املؤلف، 

التي  الكتب واملصادر  املحقق. كما تمكنوا من توضيح بعض  املنت  بها  أْثروا  التي  التاريخي، وذلك يف اإلحاالت  والحرص عىل رشحها يف سياقها 

اختزلها املؤلف أو أغفل ذكر اسم مؤلفيها، فحرصوا عىل استكمال معلومات التوثيق برسد عناوينها ومحققيها ونارشيها )ص 24(. كما أنهم ساهموا 

مساهمة علمية يف التعريف باملعارك الواردة يف نص املذكرات وذكر تواريخها، ثم التعريف بالشخصيات واألعالم الذين ورد ذكرهم يف منت الكتاب 

)ص 24، ه1 إىل 5(، وعّرفوا باألماكن واملواقع الطوبونيمية التي عادة ما تستعيص عىل القارئ )ص29، ه2(.

وعىل هدي القواعد العلمية يف التحقيق، تصّدى محققو الكتاب للتحريفات التي وقع املؤلف يف رشاكها، من قبيل زعمه أن السلطان السعدي 

عبد املالك كان يسّمى لدى الربتغاليني "ملوكو" بحجة أنه كان يتذلل لألتراك الذين كانوا يعاملونه كعبد، بينما يؤكد املحققون أن السلطان املذكور 

كان معروًفا بهذا االسم يف املغرب أيًضا، لكن من دون أن يكون املصطلح مرتبًطا بمفهوم العبودية والتذلل )ص25، ه2(.

وسعى املحققون أيًضا، فضاًل عن وقوفهم عىل التحريفات التي تتناثر يف ثنايا نص مذكرات أنطونيو دي صالدانيا ، إىل تصحيح األخطاء التي 

ح ما ذكره املؤلف من  وقع فيها املؤلف من خالل مقارنتها بما ورد يف املصادر العربية؛ فاعتماًدا عىل املؤرخ املغريب اإلفراين يف كتابه نزهة الحادي ، ُصحِّ

أن أم السلطان أحمد املنصور كانت تسّمى "اللة جوهر"، وأكدوا أن اسمها الصحيح هو الذي أورده املؤرخ املغريب املذكور، وهو "مسعودة بنت الشيخ 

ا بوفاة الرسول محمد، بينما الصحيح هو  ح خطأ وقع فيه املؤلف بشأن عادة احتفال املغاربة سنويًّ أحمد بن عبد الله الورززايت" )ص 43، ه3(. كما ُصحِّ
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حت املدة الزمنية التي حكم فيها السلطان أحمد املنصور وهو 25 سنة، وليس 26 سنة كما  االحتفال بمولده )ص 249، ه2(. ويف االتجاه نفسه ُصحِّ

جاء عند املؤلف، إضافًة إىل تاريخ وفاته الذي هو 23 آب / أغسطس 1603، وليس 3 أيلول / سبتمرب 1604 كما ورد يف املذكرات )ص 250 ه2 (. ويف 

هذا السياق الحظ املحققون أن املؤلف ُيسقط دائًما سنة واحدة يف تواريخه، وأعطوا نماذج من هذه التواريخ املبتورة. كما سّجلوا الخلط الذي وقع 

فيه املؤلف بني جامع القرويني وجامع الكتبية من جهة، واملسجد والزوايا والعلماء والصلحاء من جهة ثانية )ص 207، ه1(، إىل جانب تصحيحات 

أخرى ال يسع املجال لعرضها أواًل بأول.

وإلعطاء تحقيق النص صدقية عملية، عمد املحققون إىل منهج املقارنة بني الروايات، وهو ما يالحظ يف عدد من مواضع النص، كاملقارنة التي 

أجريت بخصوص عدد الجنود الذين غزوا شنقيط بما ورد عند دوكاسرت، وعبد الرحمن السعدي يف كتاب تاريخ السودان. كما قارنوا رواية املؤلف 

أنطونيو حول موت املنصور مسموًما بما ورد يف مصدر مغريب من تأليف مؤرخ مجهول ليؤكدوا تطابق الروايتني )ص251، ه1(.

مع ذلك، لم يسلم تحقيق النص من بعض الهفوات البسيطة التي وقع فيها املحققون، لعّل أهمها مسألة تكررت يف اإلحاالت، وتتجىل يف خلّو 

عدد من هوامش التحقيق وإحاالته من ذكر املصدر والصفحة املعتمدين يف تحقيق وضبط القضايا التي قاموا بمراجعتها وتصحيحها، أعطي منها 

عرشة نماذج، عىل سبيل املثال ال الحرص، ألنها متعددة )ص 21، ه1 - ص 30 ، ه1 - ص 45، ه1 - ص 47، ه1 –ص 62 ، ه1 – ص 104، ه1 ، ص 

212 ، ه1 –ص 213، ه1 -ص 217 ، ه1 -ص 230، ه1–243 ، ه1(.

251( من دون أن يصححها املحققون يف اإلحاالت؛ فقد أورد املؤلف أّن بعض  املذكرات )ص  ُتضاف إىل ذلك معلومة وردت خطًأ يف منت 

املدن األندلسية، كغرناطة ومرسية وبلنسية وشذونة، هي من املدن التي فتحها طريف بن مالك، بينما تؤكد النصوص التاريخية أن الذي فتحها هو 

ح هذا املعطى  القائد األمازيغي طارق بن زياد وبعده القائد العريب موىس بن نصري، ألن حملة طريف كانت حملة استطالعية فحسب؛ وحبذا لو ُيصحَّ

التاريخي يف إحاالت التحقيق عند طبع الكتاب طبعة ثانية.

غري أن مثل هذه الهفوات التي يقع فيها أّي باحث ال ُتنقص البتة من قيمة الجهد العميق الذي بذله املحققون، واملعاناة التي كابدوها من 

ا يستحق كل تقدير وتنويه، إذ لوال هذا العمل لبقي هذا النص بعيًدا عن متناول الباحثني العرب، ولظّل كثري من  أجل إخراج النص إخراًجا علميًّ

املعطيات النصية الجديدة الواردة يف الكتاب طّي الكتمان والنسيان.



* أستاذ جامعي وباحث أكادميي يف قضايا الرتاث والنقد الثقايف – املغرب.

تســعى هــذه املراجعة لتقديم قراءة يف كتاب بوســبري - البغاء يف املغرب الكولونيــايل: إثنوغرافيا حي محجوز. وهذا 
الكتاب يف األصل - بحسب بعض الدارسني - تقرير )Rapport( أو تحقيق )Enquête(، وهو من إنجاز الطبيبنْي الفرنسيَّنْي ماتيو 

Mathieu وموري Maury يف الفرتة 1950-1949. 

مل يكــن غريبًــا أن تُختار الــدار البيضاء التي يوجد فيها بوســبري موضوًعا لهــذا التحقيق؛ فهي املدينــة التي كانت األكرث 
تعبريًا عن التحّوالت املجتمعية الرسيعة التي طبعت كربى حوارض املغرب تحت تأثري االستعامر، والتي كانت كذلك املخترب 
املالئم للربهنة عىل "دهاء االستعامر"، إضافًة إىل أنها كانت املجال املالئم أيًضا لـ "ميالد الربوليتاريا الحرضية باملغرب" 
التــي ســيكرِّس لها روبار مونتــاين Robert Montagne )1893 - 1954( جانبًا مهامًّ من أبحاثه، وكان قــد خّصص لها قبل ذلك 
تحقيًقا جامعيًّا، يف الفرتة 1948 – 1950، ظهر عاَم 1952. وضمن هذا الســياق املعريف والتاريخي، يَرُِد التحقيق الذي هو 

موضوع املراجعة. 

وتعــرض املراجعــة، عالوًة عىل مدينة الدار البيضاء وســياق التحقيق، محتويات غزيرًة يف مــا يتعلّق مبعطياته، وأرقامه، 
ورسومه. وتحرص هذه املراجعة عىل استخالص مفهوم "البغاء" الناظم للتحقيق يف إطار من طبيعة الطرح اإلثنوغرايف 
والسوســيولوجي املاســك بالتحقيق، وتثري موضوع "العلم الكولونيايل"، يف تداخله مع "املنظور االستشاقي"، لتخلص 
إىل "البعــد اإلنســاين" الكامن يف تفاعــل املحققني مع املوضوع، عىل النحو الذي يكشــف عن موقــف قوامه التضامن 
ومناهضــة العبوديــة، عىل الرغــم من "املســافة" التي كثريًا ما تطــرح يف البحــث األنرثوبولوجي. وفضاًل عــن ذلك تعّرج 
املراجعة عىل "بوسبري اآلن"، يف داللة عىل "األماكن" التي تقيم يف "الذاكرة"، وعىل ما يالزم ذلك من "جراح كولونيالية 

مفتوحة" تعيد رشيط البؤس واالستغالل تحت وطأة "الرغبة البيضاء". 

The author reviews Bousbir: Prostitution in Colonial Morocco: Ethnography of a Red-light District, a study 
conducted between 1949 and 1950 in Casablanca by two French medical doctors, Jean Mathieu and P.H. Maury. 
The review underscores the contemporaneity and authentic originality of a study that continues to rank as a 
landmark sociological investigation in the Maghreb decades after it was written. The context for the Bousbir 
study was the rapid social changes which colonialism introduced to Morocco. This book review presents the 
doctors’ inquiry into the city and outlines the definition of prostitution that informs their ethnographic and 
sociological investigation. The reviewer detects an overlap of "colonial science" with Orientalist perspectives 
and a "humanist dimension" to the investigators’ approach: in solidarity with their subjects, and against all 
forms of servitude – notwithstanding the distance which is often a question of debate in anthropology-related 
scholarship. Finally, a glimpse of contemporary Bousbir is offered:  a place that acts as the living memory of 
colonialism, retelling the misery and exploitation prompted by the urges of "white desire".

يف األنرثوبولوجيا الكولونيالية باملغرب

منسيّات االستعامر

On Colonial Ethnography in Morocco: Artefacts of Colonialism

 *Yahya Ben Alwaleed   |   يحيى بن الوليد
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أو "تقرير" كما يستقر  إثنوغرافيا حي محجوز، هو يف األصل، "تحقيق"  الفرعي  الكولونيايل، وبعنوانه  البغاء يف املغرب   - بوسبري  كتاب 

البعض عىل ذلك، أنجزه يف ما بني سنتي 1949 و1950 الطبيبان الفرنسيان جان ماتيو J. Mathieu وموري P. H. Maury؛ األول معروف بأبحاث 

كثرية، يف حني أننا ال نظفر بمعلومات عن اآلخر يف بيبليوغرافيا السوسيولوجيا الكولونيالية باملغرب. وكان التحقيق قد ظهر سنة 1951 تحت عنوان 

مغاير)1)، ولفائدة إدارة الصحة العمومية الفرنسية يف فرتة االستعمار.

أن  نؤكد  املتجددة،  العلمية  وقيمته  والتاريخي، عارضني مضامينه ومستخلصني منهجيته  املعريف  العمل يف سياقه  أن نرشع يف وضع  قبل 

التقرير ارتقى إىل مرجع أساس لفهم دينامية املجتمع املغريب االجتماعية، وذلك من خالل لغم البغاء، ويف إطار مدينة الدار البيضاء يف وضعيتها 

وقتذاك. الكولونيالية 

سياق الدار البيضاء

لم يكن غريًبا أن يتـّم االستقرار عىل الدار البيضاء، ألنها كانت املدينة األكرث تعبريًا للتحوالت املجتمعية الرسيعة التي طبعت كربى حوارض 

املغرب تحت تأثري االستعمار، وألنها كانت أيًضا املخترب األنسب للربهنة عىل "دهاء االستعمار". وكما ورد يف مستهل الكتاب، ارتفع عدد السكان 

يف الدار البيضاء من حواىل 20.000 نسمة يف عام 1900 إىل 700.000 نسمة يف عام 1951، وهو ما كان له ثأثرياته الكبرية يف مستوى التشكيالت 

املجتمعية الوليدة وغري املتجانسة، نتيجة ذوبان الخصائص القبلية املميزة للمغرب ككل. وقد كان للهجرة القروية إىل املدينة بحًثا عن العمل وفرارًا 

من استبداد القواد والباشوات)2)، والسيما بعد سنة 1937، تأثريها الجارف والكاسح، الذي كان من نتائجه قيام أحياء الصفيح وما صاحبها من فقر 

وبؤس وعطالة... إلخ.، ومن ثم "ميالد الربوليتاريا الحرضية باملغرب")3). وكان املاريشال ليوطي Louis Hubert Gonzalve Lyautey قد أعفى روبري 

مونتاين Robert Montagne )الضابط الشاب، وقتذاك( من مهماته العسكرية، بعد أن لفت انتباهه يف سنة 1921 ما كان مونتاين  يتمّيز به من موهبة 

1 ظهر التحقيق أّول مرة تحت العنوان التايل:
La prostitution marocaine surveillée de Casablanca: Le quartier réservé (Archives de la direction de la santé publique, inédit),

قام اإلثنوغرايف املغريب عبد املجيد عريف بإعادة نرش التحقيق، وخّصـه بمقدمة/ دراسة مستفيضة. وقد ظهر التحقيق يف كتاب تحت عنوان مغاير، هو التايل:
Jean Mathieu & P.-H. Maury, Bousbir: La prostitution dans le Maroc colonial: Ethnographie d'un quartier réservé, éd. et présenté par Abdelmajid Arrif, Entre 
rives (Paris: Paris-Méditerranée, 2003).

وسنعتمد، يف مراجعتنا للكتاب الطبعة الصادرة عن دار اآلمان املغربية )2011(. وتالفًيا إلثقال املراجعة باإلحاالت، فإننا سنحيل داخل املنت إىل الصفحات املتعلقة بالكتاب.

ـّز "القواد" بنفوذ كبري يف املغرب، بل بـ "سلطة فوق السلطات"؛ وكان االستعمار قد اعتمد الكثري من هؤالء "القواد" يف "اخرتاقه السلمي" للمغرب. وهم استحوذوا عىل آالف  2 تمي
الهكتارات من األرايض الرعوية واملروية، كما أن بعضهم استثمر يف "البغاء"، كما يف حال الكالوي الذي اشتهر ببسط نفوذه عىل مراكش، وهذا ما اصطلح عليه املؤرخ املغريب عبد الله 

العروي بـ "ظاهرة القياد الكبار": عبد الله العروي، مجمل تاريخ املغرب )بريوت؛ الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2007(، ص 566.

ا من أبحاثه، وخصص لها بني سنتي 1948 و1950 تحقيًقا جماعًيا ظهر يف سنة 1952. وكان املاريشال  3 كّرس روبري مونتاين )1954-1893( للربوليتاريا الحرضية يف املغرب جانًبا مهمًّ
ليوطي قد أعفى روبري من مهماته.

Robert Montagne,  Naissance du prolétariat marocain: Enquête collective exécutée de 1948 à 195  (Paris: Editions Peyronnet, 1952).

.P. H. Maury وموري  J. Mathieuاملؤلف: جان ماتيو

الكتاب: بوسبري- البغاء يف املغرب الكولونيايل: إثنوغرافيا حي محجوز.
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ومعرفة جديرة بتجنيد البحث االجتماعي يف خدمة السلطة االستعمارية. وكانت األنرثوبولوجيا امليدانية يف فرنسا قد انطلقت، من قبل، وبمبادرة من 

بعض الحكام الذين رغبوا يف معرفة "الشعوب" الخاضعة لسيطرتهم معرفة صحيحة)4).

الوليدة"، حيث السيارات األمريكية  التقليدانية املغربية" و"نار الحداثة  البيضاء بني "نارين": "نار  الدار  انتباه مونتاين  توزع  لم يكن ما لفت 

يف مقابل العربات املتهالكة، وحيث لباس املعمرين العرصي يف مقابل جالبيب القرويني، بل إن ما لفته هو "ميالد الربوليتاريا" ذاتها ضمن هذه 

"الجدلية الخليطة"، وال سيما يف مدينة من "املدن التقليديةImpériales ")5)التي لم تكن الدار البيضاء تمانع يف االنتساب إليها، وعىل النحو الذي 

الوقاية الصحية  البغاء وما الزمه من جرائم وأمراض وعمران شائه، وهذا ما جعل من  د أشكااًل من "الباطولوجيا االجتماعية"، ويف مقّدمـها  صعَّ

والتعمري والدعارة ثالوًثا يف واقع الدار البيضاء إبان املرحلة الكولونيالية، ومنذ السنوات األوىل للحماية، كما تتصور الباحثة الفرنسية كريستيل تارود 

.(6( Christelle Taraud

ومعمارية  واقتصادية  سياسية  إسرتاتيجيا  يف  تستقر  أال  ينبغي  البيضاء  الدار  حداثة  أن  مفادها  قناعة  الكولونيالية  اإلدارة  ذهنية  يف  تشكلت 

هجومية فحسب، بل أيًضا يف انهماك مؤكد بمراقبة األخالق العامة، ومن هنا ظاهرة البغاء التي ينبغي مراقبتها وتنظيمها وضبطها)7).

Totalité املغرب،  احتل موضوع البغاء حّيزًا صغريًا يف التحقيق الذي أرشف عليه مونتاين ، مقارنة بموضوعات أخرى كانت تعكس مجموع 

وقتذاك، مثل التعمري والهجرة القروية واستقرار اليد العاملة وانتشار الربوليتاريا والتصنيع... )عريف، ص 16(، وهذا ما جعل مونتاين  يستعني بدارسني 

وإداريني ومراقبني مدنيني وأطباء...)8) ، من أجل إنجاز تقارير ومونوغرافيات بخصوص املغرب، ويف هذا الصدد كان االنفتاح عىل الدكتور ماتيو إىل 

جانب أسماء أخرى.

جاء التحقيق يف سياق املرحلة الكولونيالية، لكن يف إطار من "تحّول" يف العلوم االجتماعية ككل، ومن نقل االهتمام بالقرية إىل املدينة)9). 

عىل أن االهتمام، هنا، لن ينصب عىل "اإلسالم" أو "التنظيم السيايس")10)، وإنما عىل "أزمة الربوليتاريا الحرضية الجديدة"، يف داللة عىل االلتصاق 

بمناط التحول املجتمعي.

4 جريار لكلرك، األنرثوبولوجيا والستعمار، جورج كتورة )مرتجم(، ط 2 )بريوت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 1990(، ص 45.

5 مفهوم "املدن التقليدية" مفهوم خاليف. وعىل مستوى املغرب يمكن الرجوع إىل كتاب:
Mohamed Métalsi, Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz, Les villes impériales au maroc (Paris: Terrail, 1999).
ِـّز كل  هذا وإن كان الكتاب ال ُيدرج الدار البيضاء ضمن هذه املدن؛ إذ هو يستقر عىل فاس ومكناس ومراكش والرباط باعتبارها مدًنا "تقليديةImpériales"، واعتماًدا عىل ما يمي
مدينة عىل حدة. فمن الجيل أن التسمية سادت خالل حقبة الحماية ويف إطار من البحث الفرنيس، ويف مقابل "الحوارض السلطانية الكربى". انظر: عبد األحد السبتي، التاريخ والذاكرة: 

أوراش يف تاريخ املغرب )بريوت؛ الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2012(، ص 45.

6 Christelle Taraud, La prostitution coloniale: Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962) (Paris: Payot, 2003), p. 105.

7 Ibid,. p. 101-102

8 انظر:
Regards sur le Maroc: Actualité de Robert Montagne  (Paris : CHEAM [Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes]; diffusion la documentation 
française, 1986).

وانظر أيًضا:
François Pouillon & Daniel Rivet, Dir Sociologie musulmane de Robert Montagne (Paris: Maisonneuve Et Larose,2000).

9 انظر:
Hassan Rachik, Le proche et le lointain: Un siècle d’anthropologie au Maroc, Série savoirs et savants (Marseille: Edition Parenthèses; Aix-en-Provence: MMSH, 
impr. 2012).
انظر أيًضا: يحيى بن الوليد، "قراءة مقّربة ونبيهة: مراجعة لكتاب القريب والبعيد - مائة عام من األنرثوبولوجيا باملغرب )بالفرنسية( لحسن رشيق" مجلة عمران للعلوم الجتماعية، 

العدد 8 )2014(. ص 159 ــ 166.

10 ستتأكد هذه املوضوعات مع منعطف األنرثوبولوجيا الربيطانية واألمريكية باملغرب، وبزخمها النظري أيًضا. وقد شهدت األبحاث األنرثوبولوجية األنغلوسكسونية واألمريكية أوَجها 
 François بويون  الفرنسيني، كما يقول فرانسوا  بالنسبة إىل  أيًضا  ا  املغريب شيًئا مألوًفا، وبعيًدا جدًّ الفضاء  التي سيبدو فيها  الفرتة  القرن املنرصم، وهي  بدًءا من ستينيات  املغرب  يف 

. Pouillon
François Pouillon,  "La société segmentaire et ses ennemis: Notes sur un moment des sciences sociales au Maghreb",  Prologues , no. 32 (Hiver 2005), p. 15.
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كان من املفهوم أال تسلم املرأة من هذا التحّول، وتحديًدا من ناحية التأثر بميالد الربوليتاريا، ومن ناحية "الثابت" الذي كان يتحكم يف 

املرأة أيًضا. هكذا تعرَّض مفهوم األرسة، من حيث هو مفهوم عضوي، ومفهوم الضبط االجتماعي ككل لـ"خلخلة"، وال سيما من ناحية الخضوع 

التقليدي لسلطة األب أو الزوج. ويف هذا السياق، وتحت تأثري عوامل الفقر والبؤس والبطالة أيًضا، ُأتيح للمرأة هامش للخروج من البيت، مع ما الزم 

ذلك كله من عواقب "االستعمار املضاعف": االستعمار السيايس واالستعمار الذكوري، ومن ثم منشأ تعاطي الدعارة، وبشكل مغاير ملا ساد سابًقا، 

بالنظر إىل أن الدعارة كانت موجودة قبل دخول االستعمار يك ال نرد كل يشء إىل هذا األخري كما يف املنظور الوطني املتصلِّـب.

بلغ عدد النساء البغايا حتى سنة ظهور التقرير )1951( رقًما هائاًل: 30.000 امرأة. وما كان لهذا الرقم أن يتغّول، ويف الدار البيضاء تعييًنا، لوال 

الرشوط االقتصادية واالجتماعية املساعدة عىل تطور الدعارة.

وبما أن تعاطي الدعارة الرسية، أو "املنفلتة" إذا جاز القول، عمل ال يمكن اإلحاطة به، صّمـم صاحبا التحقيق عىل تناول تعاطي الدعارة التي 

كانت مقننة ومراَقبة يف حي واحد فقط هو حي بوسبريBousbir 11 املنغلق، وذلك من خالل عّينة ضّمت 640 امرأة.

سيــاق التحقيق/ الدراسة

ُأعدَّ التقرير لفائدة إدارة الصحة العمومية، كما سبقت اإلشارة، وكان ماتيو وموري  يعمالن يف تلك اإلدارة، مثلما كان لهما تكوين يف املجال 

ِـّل، وقتذاك، هاجًسا حقيقًيا يف وسط املرأة بصفة عامة ويف وسط املتعاطيات البغاء بصفة خاصة،  الطبي. وال بد من أن نشري إىل أن الصحة كانت تشك

عالوة عىل أن املغاربة، ككل، لم يكن لديهم يف تلك الفرتة وعي بالوقاية الصحية وال بعدوى األمراض التناسلية )ص 239(. وكما ورد يف الكتاب، 

105(. وبالنظر إىل الرهان عىل "مرشوع الدعارة" وإىل  100 امرأة كن مصابات بأمراض تناسلية )ص  47 امرأة من مجموع  البيضاء أن  ـل يف  سجِّ

اندراجه يف "املرشوع الكولونيايل" ككل، ومن ناحية تلبية رغبات الجنود الغزاة، كان ال بد من تقنني البغاء)11)ويف املدار ذاته الذي كان يدرج البغاء 

ضمن السياسة الصحية للسلطات الفرنسية االستعمارية. ولذلك كان تطبيب البغايا يجري مجاًنا، بل كان هناك حرص عىل عدم ترسيحهن إال بعد 

املعالجة التامة )ص 190(. وكان السبب األسايس يف ذلك الخوف من داء "الزهري" )السيفيليس( الذي كان منترًشا بني الرجال عىل نطاق واسع)12).

شّكلت الدعارة تحدًيا للصحة العمومية؛ ذلك أن 2.13 يف املئة من النساء كن مراقبات يف الدار البيضاء بوليسًيا وطبًيا، وكان لشكل الحي املحجوز 

صة دور عىل مستوى إنقاذ بعض األرواح، غري أنها لم تخفض أخطار العدوى )ص 241(. ولذلك، وكما يف ورد خالصة الكتاب، فإن  ولبيوت الدعارة املرخَّ

ما يستحق مرسوًما ليس الدعارة يف حد ذاتها، بل فعل تعاطيها، وعىل النحو الذي يضمن االستفادة من خدمات الصحة العمومية )ص 241(.

محتويات الكتاب

كانت "الخلفية الطبية" يف أساس اإلقدام عىل إنجاز التحقيق، وإن كانت الخلفية تلك مندرجة يف "الطرح اإلثنوغرايف". وقبل أن نعرض 

ملنهجية الطرح اإلثنوغرايف، ال بد من تأكيد أن الكتاب ثري باملعلومات واألفكار وشذرات من الفلسفة، وهو ما يجعل تلخيصه عماًل صعًبا، وال سيما 

يف ظل اإلحصاءات املحكمة والصور الفوتوغرافية والوثائق اإلدارية التي تشد من أزر التحقيق يف الكتاب.

11 سّمي الحي بوسبري نسبة إىل بروسبري فرييي Prosper Ferrieu الذي كانت األرايض التي سيقام فيها بوسبري يف حوزته منذ سنة 1908. وبروسبري هذا كان "املهندس اليهودي 
الذي امتألت صناديقه بالذهب" كما يف "املخيال االجتماعي البيضاوي" لتلك الفرتة. كما أنه كان قد تقلـد مناصب عدة، آخرها منصب مستشار التجارة الخارجية لفرنسا. ويف سنة 
1914 قررت السلطات املحلية، وألسباب صحية وأخرى تتعلق باملراقبة السياسية أيًضا، تجميع البغايا يف أحياء سهلة املراقبة. ومن ثم حصل االستحواذ عىل أراضيه وحمل الحّي اسمه: 
 Jacques وهذا يف الوقت الذي عارض فيه بروسبري املرشوع. وكان املسترشق الفرنيس جاك بريك ،Bousbir ثم Prosber إىل Prosper بوسبري". وقد جرى ذلك بعد تعديل االسم من"
ا" و"أوحد مرشوع سكني أهيل"... وحدث ذلك "كسخرية منه ]أي جاك بريك Jacques Berque[ تجاه تخّلف سلطات الحماية عن توفري سكن  Berque يعّد الحّي "نجاًحا معماريًّ
الئق للمجتثني"، كما يعلِّق عادل املستاين يف الدراسة التي خّصصها لـ "مساهمة جاك بريك Jacques Berque " يف: عادل املستاين، سوسيولوجية الدولة باملغرب: إسهام جاك 

بريك، سلسلة املعرفة االجتماعية )الرباط: ]د. ن.[، 2010(، ص 85.
12 ChristelleTaraud, La prostitution coloniale: Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962), p. 16.

12 انظر: بوجمعة رويان، الطب الكولونيايل الفرنيس باملغرب 1912 ـ 1945 )الرباط: مطبعة الرباط نت، 2013(.
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حرص التحقيق، بما له من قيمة تحليلية، عىل عدم االنغالق يف رصد البغاء يف حد ذاته وحرصه يف أبعاده املهنية واملؤسساتية واالجتماعية فقط. 

لذلك وجدناه، وإن بإيجاز، يعرض للتحول الذي كان يف أساس االنتهاء إىل البغاء داخل الحي املحجوز ليختم بطبيعة نظرة املجتمع إىل البغايا. وليس 

يف وسع املنظور الطبي، عىل أهميته البالغة، أن يخوض يف عمل من هذا النوع بمفرده، وال بد من االنتظام، من ناحية موازية، يف العلوم االجتماعية، 

وضمنها األنرثوبولوجيا يف تداخلها مع اإلثنوغرافيا.

إّن التحقيق يعرض، بإيجاز وتدقيق، ملوقع الحي املحجوز )يف "درب السلطان"، وبعيًدا عن األنظار، مع وجود خط يربطه بوسط املدينة(، 

ومساحته )24 ألف م2( ودكاكينه، ولحياة البغايا قبل هجرتهن الحي املحجوز، والنتمائهن الجغرايف وأعمارهن وزواجهن السابق وأسباب طالقهن... 

البيوت املتواضع والبسيط، وملراحيضها، ومن ثم مواد التغذية وأنواعها، والطابا  وصواًل إىل بيوتهن يف الحي )150 سكًنا(، مع وصف ألثاث تلك 

والكيف والكحول التي يسّمي أنواًعا منها ويذكر كميات استهالكها. كما أن التحقيق يصف لباس البغايا، وال تفوته اإلشارة إىل ارتداء مسلمات 

بـ"املنت  اللسانيات اإلثنية  باعتباره "لغة جسد" تندرج ضمن ما يصطلح عليه يف  الوشم  التي كان منها  ويهوديات رساويل رجال، ويصف زينتهن 

اإلثني" Corpus Ethnique، إىل أن يصل إىل إحصاءات تتعلق بالجماع، وما كان يستتبع هذا األخري من اغتسال باملاء البارد يف األغلب األعم )90 

يف املئة(، وكيف أن الرجال، مسلمني ويهوًدا، كانوا ال يغسلون أعضاءهم، عىل عكس األوروبيني.

نهار الحي هادئ، عكس مسائه الصاخب الذي كان يأخذ فيه شكل انطالقة موسم. أما خروج البغايا من الحي، فكان ال ُيسمح به إال بعد 

ترخيص من مفتش الرشطة، ومرتني يف األسبوع، وملدة نصف يوم يف األغلب األعم، وهو فرصة للحمام أو لزيارة سيدي بليوط )الويّل األشهر بالدار 

البيضاء(، وأحياًنا فرصة للظفر بإقامة رسيعة يف فنادق املدينة ملزاولة املهنة، أو فرصة للفرار من الحي. ومن الطبيعي أن يعرض التحقيق لخدمات 

بالدعارة غري  أقل كثريًا مقارنة  لكنها كانت  املراقبة، وكانت معدالت مرتفعة،  الدعارة  التناسلية يف  التشديد عىل معدالت األمراض  املستوصف، مع 

مة. ويف ما يخص نظرة املجتمع إىل البغايا، فإنهن كن محتَقرات ولكن غري منبوذات داخل املجتمع. وال بد من اإلشارة إىل أن املقيمات بالحي  املنظَّ

كن من مدن أخرى، إىل جانب الدار البيضاء، مثل آسفي والصويرة وأغادير، يف داللة عىل نوع من "التمثيلية" للمغرب ككل.

تضّمن التحقيق تفصيالت إثنوغرافية مثرية، وخصوًصا يف ما يتعلق بمعاقرة الكحول عىل نحو صادم، كما يف حال فطومة التي رشبت صندوًقا 

من الجعة يف ساعة واحدة، إذ إنها تجرعت كل كأس منها دفعة واحدة. ويورد الكاتبان حكاية غريبة عن ثالث نساء رشبن ثالثة صناديق من الجعة، 

أي 200 زجاجة، وثالثة صناديق من "الويسيك"، أي 30 زجاجة. ولم يُفت التحقيق اإلشارة إىل اليهودية سويسة التي كانت تفضل النبيذ األبيض 

الذي كان، إىل جانب  الطابا  املراقبة، عالوة عىل  الرغم من  الكحول عالًيا عىل  الواحد. وقد كان معدل رشب  اليوم  بأكملها يف  وتحتيس زجاجات 

الكحول، مصدر إذالل للنساء ومصدر عبوديتهن.

بالنظر إىل الرتكيبة املجتمعية يف املغرب، وخصوًصا قبل نكسة 1967، كان من الطبيعي أن تحظى اليهوديات اللوايت كّن يمارسن البغاء يف 

الحي أو يف خارجه بمكانة يف التحقيق، وقد خّصص الكتاب لهن الفصل 17، عالوة عىل إشارات إليهن عىل مدار التحقيق بأكمله. فاليهود شاركوا 

املغاربة جميع األحداث، مثلما ساهموا يف أشكال من اإلنتاج املادي والرمزي، وكتبوا بدورهم عن بلدهم املغرب. غري أن اليهوديات، ومن ناحية 

تعاطي البغاء، كن أقرب إىل األوروبيات، وقد تميَّـزن بمستوى من العيش أرفع من مستوى أخواتهن املغربيات. وكان املطبخ، بالنسبة إليهن، مقدًسا، 

ويشرتط فيه اللحم والنبيذ. وكّن يتميزن، بسبب عالقتهن بالجنود األمريكيني من املرتّددين عىل الحي، بتعاطي "الشوينكوم")13)؛ عكس املغربيات 

من اللوايت لم تجذبهن هذه العادة. كما أنهن كـّن أكرث ذكاًء وجنسانية، ومتطورات ومتقدمات كثريًا، مقارنة باملسلمات، وكّن يفضلن أبناء ديانتهم، 

إضافة إىل اإلرسائيليني من املتأوربني Européanisés، يف حني كانت البغايا املسلمات يرفضن التعامل مع اليهود.

من خارج الصورة النمطية القائلة: "مغاربة يهود أو يهود مغاربة")14)، تعرضت يهوديات، بدورهن، للطالق واالغتصاب، وانتهني إىل املواخري 

ودور الدعارة املرخص لها وغري املرخص لها. وحكاية آنا، وعىل نحو ما ورد يف التحقيق، الفتة ودالة عىل "مرارة الواقع املغريب" وقتذاك. فقد ولدت 

ادة يهودية  هذه األخرية يف موكادور )الصويرة(، ألب تويف وترك 11 طفاًل )8 ذكور و3 إناث(، وتعرضت الغتصاب يف إنزكان، وعاشت يف ما بعد مع قوَّ

13 العلك أو املِسكة بالعامية.

14 انظر:
Edmond Amran El Maleh, "Juifs marocains et Marocains juifs," Les temps modernes, no. 375 (1977).
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يف منزل مرخص له ومع ثالث نساء إرسائيليات، ويف رشوط صحية ورفاهية نسبية. والالفت أنها كانت تقرأ كثريًا يف أوقات الفراغ، وكانت تفضل 

الروايات البوليسية وروايات أمريكية من تأليف روائيني سود.

جميع  ومن  العابرين  الجنود  من  وهو  ـل،  ومستغَّ محتَقـر  األورويب  فالزبون  ثقافية"؛  "خلفية  من  التحقيق  يخلو  ال  البغايا،  يخص  ما  ويف 

الجنسيات، ومن العمال اإليطاليني، والربتغاليني، ومن إسبانيي املدينة، إضافة إىل بعض الفرنسيني الربجوازيني، ومن التجار أو الصناعيني؛ فهؤالء 

كانوا معروفني جًدا يف الحي، ويدفعون أكرث. وكانت بعض البغايا املسلمات أو اليهوديات ال يعملن عادة إال مع األوروبيني أو اإلرسائيليني املتأوربني 

)15 يف املئة من العينة(. ثم إن البغايا يف املغرب كن ال يمارسن الجنس خالل دورتهن الشهرية إال يف حاالت استثنائية، خالًفا لألوروبيات، وهذا ما 

كان يعرّب عن معنى أنرثوبولوجي يف إطار "مفهوم الثقافة". كما يشري التحقيق إىل أن البغايا كّن ال يلمسن أعضاء الرجال التناسلية للرجال، بل كّن 

ال ينظرن إليها.

مفهوم الدعارة

استند املحققان يف التعامل مع "البغاء" يف املغرب الكولونيايل إىل مفهوم محكوم بتصور منهجي كان له تأثريه يف مستوى توجيه التحقيق ككل، 

ويف مستوى بعض خالصاته املضمرة. فهما ال يعالجان موضوع البغاء بمصطلحات أخالقية أو بسيكولوجية، وال يستندان إىل أي منظور قيمي. ثم 

إن الرتبية أثبتت فشلها يف وقف زحف الدعارة وانتشارها، كما كانا يتصّوران؛ فالدعارة ليست "انحراًفا"، وقد عالجاها باعتبارها فعاًل اقتصادًيا مرتبًطا 

Prolétarisation بآلياتها الجارفة والساحقة واملفتتة. وال ريب يف أن من غري املمكن التغافل عن  بحركة الربوليتاريا املدنية؛ هي جزء من "البلرتة" 

ـِم املغريب عالاللفايس  العوامل األخرى، غري أن العامل االقتصادي واالجتماعي يظّل األرجح واألهّم بالنسبة إىل التحقيق؛ ألم يْؤَثر عن الزعيم والعال

قوله الشهري: "الذي يريد القضاء عىل الدعارة فليعمل عىل تغيري النظام االقتصادي القائم يف البالد"؟ وقوله: "إن املرأة التي ال تقدر عىل عول نفسها 

وال تستطيع أن تقوم بعمل مرشف يؤول بها الحال إىل إلقاء نفسها يف أحضان الرذيلة لتأكل الخبز ممزوًجا بالدموع"، و "إن لالقتصاد أثره الكبري يف 

تكوين البغاء ونرشه، ولو زال هذا العامل من الوجود ملا بقي من البغاء إال لون يسري من السهل عالجه بوسائل الخلق والتهذيب")15).

العالقات  حقل  يف  تتموقع  أنها  إىل  إضافة  تجاري،  نشاط  بأي  املرتبطة  والطلب"  العرض  "لعبة  لـ  يخضع  اقتصادي  فعل  إًذا  الدعارة 

التابوهات  من  رة  محرَّ تجارة،  باعتبارها  والدعارة،  املغريب.  املجتمع  الفرتة،  تلك  يف  ميَّـزت،  التي  االجتماعية  التحوالت  وديناميات  االجتماعية 

األخالقية واالجتماعية التي تسقط يف مقاربة تضليلية للمشكل، بل تسقط حتى يف "لفة نفاق" كما يقول التحقيق، واألهم هو األبعاد االجتماعية 

واالحرتافية واملؤسساتية يف البغاء.

الطرح اإلثنوغرايف والسوسيولوجي

سبق أن ذكرنا أن التحقيق ُأنجز بخلفية طبية، وظلت هذه الخلفية واردة ما بقيت الدعارة تشّكل تحدًيا حقيقًيا إلدارة الصحة العمومية، 

اإلثنوغرايف،  الطرح  انتظامه يف  - من  القول  – كما سبق  نابعة  الدراسة  التحقيق/  أهمية  أن  بصفة خاصة، غري  الكولونيالية  الصحية  وللسياسة 

لتلك  االجتماعية  العلوم  إطار  يف  مونتاين  روبري  ِـّهه  يوج كان  الذي  املغربية"  الربوليتاريا  "ميالد  بشأن  األنرثوبولوجي  البحث  ضمن  وتحديًدا 

املدينية وتمكينها من  الربوليتاريا  وبالتحديد من حيث قدرتها عىل دمج  املدينة،  أزمة  التحقيق كانت  أوسع وأشمل. وضمن هذا  املرحلة، وكان 

رشوط الحياة البسيطة والرضورية، من عمل وتعليم وصحة.

15 عالل الفايس، النقد الذايت، لجنة نرش تراث زعيم التحرير عالل الفايس، ط 5 )الرباط: الرسالة، 1979(، ص 273.
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نتيجة أزمة املدينة، ال يبدو غريًبا أن تحظى الدعارة بمكانة يف التحقيق، خصوًصا أن االستعمار كان قد حرص عىل السماح بممارستها 

، وبسبب من  ل عىل تحقيق مونتاين  ما يسجَّ أن  تونس. غري  ثم يف  الجزائر  قبل يف  مثلما جرى من  املغرب،  منذ دخوله  ترسيمها  بل عمل عىل 

نتيجة  املغربية  العائلة  تفكك  يعالج  فصل  ضمن  أدمجها  أنه  إىل  إضافة  ومحتشمة،  اختزالية  بطريقة  الدعارة  موضوع  معالجته  أيًضا،  شموليته 

 - كانت  التي  العائلية"  بـ"الدراما  ينعته  ما  إىل  أفىض  الذي  النحو  وعىل   ،)21 )ص  عريف  املجيد  عبد  يسّجل  كما  املدينة،  مع  الجديدة  العالقة 

بدورها - ضمن األسباب الوجيهة للدعارة.

االهتمام  من  االجتماعي  البحث  ينقل  معريف  سياق  يف  الكولونيايل  املغرب  يف  البغاء  بشأن   P. Maury وموري  ماتيو  جان  تحقيق  جاء 

لت هامًشا ليس  بالقرية إىل زيادة العناية باملدينة. والالفت أن معالجة موضوع البغاء، ومن خالل أبعاده الطبية والوقائية Prophylactique، شكَّ

25( وليس االنحصار يف املنظور الطبي. وكان إنجاز  إال؛ فالرهان كان تقديم عمل للسوسيولوجيا واإلثنوغرافيا كما ورد يف نص التقديم )ص 

مونوغرافيا أحسن منهجية لدراسة البغاء، وقد اسعف حي بوسبري يف تحقيق املبتغى.

فرض التحقيق عىل صاحبيه الرجوع إىل مستندات تحتل صميم املنهجية اإلثنوغرافية، وذلك بالرتكيز عىل تجمع مختزل ومتحقق يف فضاء 

محدد بدوره يف مكان وزمان، وعىل النحو الذي جعل منه "عاملًا" سعى املحققان إىل النفاذ إىل "مجموعه" من خالل الرتكيز عىل وقائعه االجتماعية 

واالقتصادية واملؤسساتية )ص39(، وهو ما فرض عليهما استعمال منهج املالحظة وتجميع املعطيات واعتماد اإلحصاءات واستعمال محكيات 

اليومي... إلخ.

يرى عبد املجيد عريف أن التحقيق ال يخفي أسماء محددة أفاد منها التحقيق، أكان ذلك يف مجال اإلثنوغرافيا أم يف مجال العلوم االجتماعية 

بصفة عامة؛ فقد تأثر التحقيق بـ لوبالي Le Play وتالمذته )ص 27(، كما تأثر، من ناحية شبكات التحقيق، بكلٍّ من رونيه هوفري René Hofferr)ص 

28( وموريس. كما كان ملارسيل موس Marcel Mauss تأثريه هو اآلخر من خالل "كرّاس اإلثنوغرافيا" )Le Manuel d‘ethnographie )1947  الذي 

يشّدد فيه عىل اإلثنولوجيا باعتبارها علم أدلة وإحصاءات. ويف اإلجمال، أفاد التحقيق من التيارات السوسيولوجية لنهاية القرن 19 وبداية القرن 20، 

كما أفاد من سياق نقاش خمسينيات القرن املنرصم الذي طبع السوسيولوجيا الفرنسية.

كما  بالواقع،  التصاًقا  األكرث  هي  األنرثوبولوجيا  أن  عىل  التشديد  تّم  عامة،  بصفة  اإلثنوغرايف  الطرح  سياق  وهو  نفسه،  السياق  ويف 

وبدقة،  عريف،  املجيد  عبد  يلخص  املستوى،  هذا  وعىل  اليومية)16).  حياتهم  تفصيالت   - يدرسهم  الذين   - الناس  يقاسم  اإلثنوغرايف  أن 

البولييس"  "االستنطاق  والسيما  "االستنطاق"،  من  بداًل  "الحوار"  اعتماد  مقّدمها  ويف  "بوسبري"،  كتاب  حال  يف  امليداين،  البحث  مواصفات 

الذي يتم تحت اإلكراه والعنف الفيزيقي. ومن املفهوم، يف إطار من الحوار بمعناه املوّسـع هذه املرة، إعطاء "فرصة الكالم" للمغاربة بعامة 

الفرنسية كريستيل  الباحثة  قالت  الربهان"، كما  تقديم  أجل "محاولة  أو من  التوثيق )ص41(  أجل  وللباغيات بصفة خاصة، وكل ذلك من 

ChristelleTaraud اآلنفة الذكر. تارو 

لم يكن اعتماد طريقة من هذا النوع يخلو من صعاب. وعىل الرغم من االرتباك الذي أظهره املحققان تجاه املفردات العامية، فإنهما لم 

يرتدّدا يف األخذ بها واستخالص ما هو أهم فيها، األمر الذي مّكنـهما من استيعاب تعددية البغايا وتنوع معيشهن، ومن اخرتاق املكان والنفاذ 

إىل داخل املناطق األكرث رسية وحميمية فيه، ومن تقديم معرفة عميقة، وأحياًنا حميمة، بحياة املقيمات يف الحي. ولعل من ميزات هذا التحقيق 

أيًضا، بحسب عبد املجيد عريف، أنه حرك "تقنيات التحقيق املتغايرة"، واألهم من ذلك هو أنه تمكن من التخلص من "نتوءات")17)التحقيق. 

ـافة دورها يف هذا املكسب، عىل الرغم من تكسريها باألرقام والصور واملحكيات والوثائق. كما كان للغة التحقيق املحكمة والشفَّ

16 عبد الله عبد الرحمن يتيم، "األنرثوبولوجيا إزاء مشكالت السلطة،" مجلة العلوم اإلنسانية )محور دراسات يف األنرثوبولوجيا( )جامعة البحرين(، العدد 6 )صيف 2003(، ص 144.

. " Les écueils de l‘enquête monographique":17 نستعمل مفردة "نتوءات التحقيق املونوغرايف"، هنا، كمقابل لعبارة عبد املجيد عريف هاته
Mathieu & Maury, Bousbir: La prostitution dans le Maroc colonial: Ethnographie d'un quartier réservé, p. 31.
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مراجعات كتب يف األنرثوبولوجيا الكولونيالية باملغرب: منسيات االستعامر

العلم الكولونيايل

إّن ما سلف من إلحاح عىل انتظام التحقيق يف "املنهج اإلثنوغرايف" ال يحول دون تأكيد انتظام التحقيق ذاته، يف سياق معريف أوسع هو سياق 

"السوسيولوجيا الكولونيالية" وسياق النقاش السائد يف العلوم االجتماعية عىل مدار الفرتة املمتدة من سنة 1930 إىل سنة 1950 )ص15(. وكان هذا 

السياق قد انطبع، وبقوة، باأللغام والزوابع االجتماعية التي كانت تزعج السلطات االستعمارية وتضع أطروحة "املهمة التحضريية" عىل املحك؛ ومن 

تلك األلغام التعمري والصحة والتعليم، وهذا ما كان يحتـم استثمار نتائج العلوم االجتماعية والسوسيولوجيا واإلثنوغرافيا واألنرثوبولوجيا والجغرافيا 

واإلحصاءات... يف تدبري السلطات االستعمارية "شؤون األهايل" )ص17(. ولذلك، يبدو جلًيا أن تكون العلوم االجتماعية التطبيقية املنشغلة بالحقل 

املديني، وعىل الرغم من طابعها التحلييل، أكرث براغماتية انشغااًل باإلجابة عن األسئلة العملية )عريف، ص18(؛ فوظائفها ال تنحرص يف تفسري الوقائع 

"اليد  خيار  من  بداًل  "األفكار"  خيار  إنه   .)16-18 )ص  املستقبيل  املجتمعي  للتحّول  بالتخطيط  التفسري  وصل  إىل  ذلك  تتعدى  وإنما  االجتماعية، 

الثقيلة" التي نهجها الغرب، يف أغلب األحيان، يف معرض التعامل مع أبناء املستعمرات.

إن "الفهم" رشط الزم يف العلوم االجتماعية، عىل أن يكون له دور يف التغيري ليك ال نسقط يف مقولة "التغيري" بمفردها، وعىل نحو ما كانت 

العلوم  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف  آخر،  مستوى  وعىل  الجزائر)18).  مثل  مغاربية  بلدان  يف  وحتى  سابقة،  سنوات  يف  املاركيس"  "الطرح  يف  متداولة 

Altérité، بتخّطي  البلدان التي هي يف وضعية كولونيالية، أو يف حال الغريية  االجتماعية تأخذ صفة "الفرع املعريف" يف أوروبا، فإذا بها، تقوم يف 

التفسري نحو خدمة "املرشوع الكولونيايل"، وهو ما يعني أنها "أداة للحكم".

يف هذا اإلطار، ُتطرح مسألة السوسيولوجيا الكولونيالية أو العلم الكولونيايل، مثلما ُتطرح مسألة "تحرير هذه العلوم" Décolonisation، سواء 

من منظور وطني أو من منظور "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيايل". وكانت النظرية األخرية قد أخذت تفصح عن ذاتها منذ أواخر السبعينيات من 

القرن املايض، وبالتحديد مع كتاب إدوارد سعيد السترشاق )1978(، وهي ال تزال حتى اآلن تفرض سلطتها املعرفية، والسيما من ناحية الوصل 

بني اإلمربيالية والثقافة، ومن ناحية دور العلوم االجتماعية يف "مباركة االستعمار")19). وقد نادى بعض السوسيولوجيني املغاربة يف سنوات االستقالل 

األوىل بأن تكون السوسيولوجيا وطنية، وهو ما يبدو، يف نظر عبد املجيد عريف، عبًثا، ألنه ال يمكن "تأميم" فرع معريف علمي )ص 22(.

يف املنظور االسترشاقي

لهم  املغرب، بل مشهود  الكولونيالية يف  باملرحلة  به مؤرخون فرنسيون متخصصون  يقر  ما  أداة لالستعمار، وهذا  الطب كان  أن  د  املؤكَّ من 

بـ"النزاهة العلمية". وكان للماريشال ليوطي  )أّول مقيم عام باملغرب( دور بارز يف هذا الصدد. كما ربط دانييل ريفي D. Rivet بني التعليم والطب من 

جهة وأدوات السلطة والسيطرة من جهة ثانية. ولذلك، لم يكن الهدف من التعليم والطب التخّلص من األمراض والظالمية، وإنما االنتظام ضمن 

مة عىل املراقبة االجتماعية، وحفظ النظام القائم، وتكييف الجماهري العوام. بكالم موجز: كان الهدف مراقبة الجسد االجتماعي،  إسرتاتيجيا مصمِّ

والتحكم فيه، من خالل العالج والبيداغوجيا)20).

يف هذا السياق، ال بد من اإلشارة إىل حرص السلطات االستعمارية عىل إنشاء مكاتب الصحة يف كربيات املدن املغربية. وكان من صالحيات 

هذه املكاتب مراقبة البغايا أو "العواهر"، كما يسميهن الباحث بوجمعة رويان يف بحثه التاريخي املتميز "الطب الكولونيايل باملغرب 1912 ــ 1945". 

18 انظر:
Djamel Guerid, "D’une Articulation a une autre: Les trois périodes d’une sociologie en Algérie," In: R. Bourqia & N. Hopkins, eds., Le Maghreb: approches des 
mécanismes d'articulation (Rabat: Al Kalam, 1991), pp. 19 – 30.

19 انظر الفصل األول: "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيايل: األسس النظرية واملستندات التصورية"، يف: يحيى بن الوليد، الوعي املحلق: إدوارد سعيد وحال العرب (القاهرة: دار 
رؤية للنرش والتوزيع، 2010(، ص 26 ــ 122.

20 Daniel Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc: 1912-1925 (Paris: L'harmattan, 1988), p. 252.
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غري أن الدافع إىل ذلك، كما يضيف رويان، هو تكاثر األمراض الجنسية بني جنود االحتالل، ومعظمهم عزّاب، نتيجة عدم إجبار البغايا عىل الفحص 

الطبي. ومن هذه الناحية تم تسجيل عرشة آالف رجل من أسطول املتوسط نزلوا مدة أسبوعني يف حي بوسبري، سنة 1930، من دون أن تظهر بينهم 

أي حالة من حاالت الزهري)21).

لذلك ال يبدو غريًبا توّرط املؤسسة الطبية يف تسيري بوسبري مؤسساتًيا، ومن خالل رقابة طبية "مذلة". وكان للرشطة الدور املمهد، حيث إنها 

أجربت عدًدا كبريًا من الفتيات عىل اإلقامة ببوسبري، باإلضافة إىل أنها كانت تحرس مدخل الحي. وكان األطباء، بدورهم، من وجوه السلطة/ املراقبة: 

ألم يُقل الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو Michel Foucault ، يف كتابه مولد العيادة Naissance de la clinique، "ال يوجد دواء لألوبئة إال إذا 

عززته الرشطة")22)؟ علًما أن فوكو كان هنا يتحدث يف إطار "املركزية األوروبية".

لكن، هل كان التحقيق، الذي نحن بصدد تحليله، واقًعا يف "املربع" ذاته أم خارجه أم يف منزلة بني املنزلتني؟ إن أّول ما يشد االنتباه يف 

التحقيق هو أن صاحبيه كانا عىل وعي تام بـ"املنظور االسترشاقي الجارف" الذي يلوي بصاحبه قبل أن يلوي بخطابه، خصوًصا أمام موضوع يف 

حجم موضوع البغاء الذي يغري باالرتماء يف حضن االسترشاق. ومن قبيل االستطراد وتأكيد منظور االسترشاق، كان بوسبري – كما يقول املحققان، 

مليًئا بالشعر واألصالة واالسترشاق، عىل الرغم من أنه كان محتقرًا وخِطرًا عىل الصحة العمومية، ولذلك ينبغي معرفته عن قرب )ص 113(، والفكرة 

هذه ترتدد يف أكرث من موضع من الكتاب.

التي  االسترشاقية  لـ"الهوة  مجىل  بوسبري  تجعل  بصورة  االسترشاقي  املنظور  تعميق  عىل  االستعمارية  السلطات  حرصت  نفسه،  السياق  ويف 

تبارك االستعمار")23)، كما نعتها إدوارد سعيد؛ فـ"املرشد السياحي" للدار البيضاء كان يدعو السياح وهواة دراسات األعراف إىل الظفر بمعرفة مدينة 

بوسبري املغلقة )ص 9(. كما كان يجري تزويد الجنود النازلني يف املغرب، بصور فوتوغرافية وبطاقات بريدية تحّدد أماكن األحياء املحجوزة يف تصاميم 

ـّـل أكرث من فرصة  مدن مغربية، بل كان يجري بطريقة رصيحة وداعمة يف أحيان تقديم طبوغرافيا الغرائبية، وضمنها الدعارة وأماكنها التي تمث

لالختيار)ص9(.

عىل أن املسألة لم تتوقف عند حد الجنود الذين كانوا ينزلون يف الدار البيضاء أو يعربونها، بل خاض يف املوضوع رسامون يبحثون عن "ألوان 

الرشق"، وشعراء مالعني يحلمون بلذات الرشق، وصحافيون عطشون لنوادر الرشق، ورحالة تستهويهم توابله اإلثنوغرافية... إلخ. وكانت الخالصة 

الواقع مثلما توجد  باملكان إىل "األسطورة". وكما قيل، هناك مدن وأمكنة "مزدوجة": توجد يف  التخييلية" نحو االرتقاء  أن تم تجاوز "الجغرافيا 

الغرائبية  والبخور  الديكور  أشكال  إن  ثم  عامة.  بصفة  الكولونيالية"  "الكتابات  ويف  االسترشاق"  "نصوص  يف  متداول  قول  وهو  األسطورة)24)؛  يف 

ـز عىل التعامل مع الرشق باعتباره "حلًما". وبوسبري، منذ ميالده، صار "مرجًعا"، ومن ثّم  والحناء واملقاهي واملوسيقى العربية... كانت، بدورها، تحفِّ

الروبورتاجات الغرائبية واالستعارات التعويضية والصور النمطية التي كانت تجعل من الحي "حاجة" أكرث مما تجعل منه "واقًعا".

يف حال بوسبري، وعىل الرغم من صغر حجمه العمراين، تتأكد مقولة "الغرب الذي يتقدم نحو الرشق وليس الرشق الذي يتقدم نحو الغرب". 

ا. وقد كان  والتقدم، هنا، بدافع من تحويل الرشق إىل "موقع جنيس" كما قال إرفن جميل شك Irvin C. Schick يف كتابه الشيق السترشاق جنسيًّ

للجنس Sexualité دور مركزي يف تشكيل وجهات نظر الغرب بشأن الشعوب واألمكنة األخرى، وكل ذلك يف إطار مما ُيعرف بـ"إنتاج الرشق"، وقد 

أدى الفتح الجنيس والفتح االستعماري أدوارًا عدة يف وقت واحد)25).

21 رويان، الطب الكولونيايل الفرنيس باملغرب 1912ــ1945، ص279، 368.

22 ديبيش شاكرابريت، مواطن الحداثة-مقالت يف صحوة دراسات التابع، مجيب الرحمان )مرتجم(، )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث )كلمة(، 2011(، ص 171.

23 إدوارد سعيد، السترشاق: املفاهيم الغربية للرشق، محمد عناين)مرتجم(، )القاهرة: دار رؤية للنرش والتوزيع، 2006(، ص 31.

24 حاولنا معالجة جانب من املشكل يف كتابنا: يحيى بن الوليد، تدمري النسق الكولونيايل: محمد شكري والكتاب األجانب )الرباط: منشورات وزارة الثقافة املغربية، 2010(. وإن 
من خالل "كتابات" الكاتب املغريب العاملي محمد شكري عن الكّتاب األجانب من الذين أقاموا بمدينة طنجة املغربية.

25 إرفن جميل شك، السترشاق جنسًيا، عدنان حسن)مرتجم ومحقق(، )دمشق: قدمـس للنرش والتوزيع، ]د. ت.[(، ص 294، ص 45، ص 38، ص 36؛ وانظر أيًضا: رنا قباين، 
أساطري أوروبا عن الرشق: لفق تسد، صباح قباين)مرتجم(، )دمشق: دار طالس، 1988(.
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التحقيق  الذي قدمه إدوارد سعيد)26)، غري أن  باملعنى  أنرثوبولوجيا روبري مونتاين  هي "أنرثوبولوجيا استرشاقية"، و"االسترشاق" هنا هو  إّن 

انتهج مسلًكا مغايرًا. وكما سّجل مراجعوه ومحاوروه، ال مجال لالسترشاق يف الكتاب، سواء عىل مستوى التضمن أو عىل مستوى اللزوم. هذا إضافة 

البغاء. فصاحباه  الكولونيالية واالسترشاق الجنيس وتؤججهما، وال سيما من خالل  الغرائبية  التي تغذي  الوثائق  إىل أن التحقيق ليس من صنف 

ليسا، وفق مراجعة مقتضبة ومكثفة لكورين فرينريCorinne Cauvin Verner، مبعوثني أو محسنني، بل محققان اعتمدا، عىل طريقة اإلثنوغرافيني، 

االستمارات والحوارات واإلحصاءات والروبرتاج الفوتوغرايف وشهادات للباغيات، ظلت عىل حالها ودونما أدىن ترصف من جانب موقع "التخييل" 

بلغة "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيايل" أو من جانب موقع الترصف كما تقتيض أشكال املراقبة. التقرير هو مثال دال عىل العلم الكولونيايل غري 

املؤدلج Désidéologisée، ودونما سقوط يف "الغرائبية الكولونيالية".

وقد ربط املحققان البغاء بميالد الربوليتاريا التي كانت، وحتى بداية فرض الحماية عىل املغرب )1912(، األساس يف محو "املدينة الغرائبية" 

املثرية لإلعجاب؛ تلك املدينة التي كان يتلهف إليها العِطشون لـ"الرشق املتخيل" Imaginaire. ومع ميالد هذه الربوليتاريا، ما عاد ثمة من مجال 

ـدين  للحديث عن "مجتمع األهايل" أو "املغرب املجهول" أو "املغرب العجيب"... وغري ذلك من عناوين الّرحالة واإلثنوغرافيني، وال سيما من املمهِّ

ـل التحقيق منعطًفا يف طريقة مقاربة "مجتمع األهايل". وكما يضيف عبد املجيد عريف، توقفت التحقيقات السوسيولوجية ابتداء  لالستعمار. لقد شكَّ

من األربعينيات عن التكلم عىل األهايل، وراحت تتحدث عن "املغرب الحديث" و"النيوبروليتاري" و"الحرضي الجديد". تأكيًدا لذلك، يشري التحقيق 

إىل أن 60 يف املئة من املقيمات يف بوسبري هن من أحياء الصفيح بالدار البيضاء )بنمسيك والكريان سنطرال(، وكانت عائالتهن قد أتت من نواحي 

الدار البيضاء يف إطار الهجرة القروية. وخدوج، التي شملها التحقيق، مثال دال عىل املقيمات ممن كان يرتدد عليهن أفراد من العائلة كل نصف شهر 

من أجل تسلم "الحصة" من املال الذي كانت تحصل عليه عن طريق عرض جسدها. ويف هذا السياق تيرس لنا فْهم السبب الذي كان يجعل األرس 

تبعث ببناتها إىل الحي من أجل ممارسة البغاء)27)، وهذا ما يشري إليه عريف أيًضا.

بـ"العري  ُينعت  ما  أو  لـ"العري"،  مجال  ال  الفني،  االسترشاق  تعميق  صعيد  عىل  املعهود  وبدورها  الفوتوغرافية،  الصور  مستوى  عىل  وحتى 

الكولونيايل"، الذي نألفه يف كتابات ولوحات وتحقيقات، ويف نصوص "املغرب الغرائبي" بصفة عامة. بيد أن التحقيق ال يستجيب ملا ُيصطلح عليه 

"التوثيق"  املحققني عىل  النظر هو حرص  يلفت  وما  والفانتازم.  العري  تقوم عىل  التي   Iconographie Coloniale الكولونيالية"  بـ"اإليكونوغرافيا 

عرب صور تبدو فيها البغايا نساء عاديات بل غري مختلفات عن بنات جنسهن من املغربيات؛ فلباسهن ال يدل عىل تعاطيهن البغاء، بل كن يرتدين 

الحجاب يف بعض األحيان. والتوثيق الفوتوغرايف محكوم بالتصّور العام الذي يلوي بالتحقيق، ولذلك كانت الصور تتوخى "املطابقة" و"الصدق"، 

شأن املعلومات واألفكار والوثائق، أي مجموع ما يشكل "نسق" الكتاب. هذا يف الوقت الذي كانت فيه املقيمات، ومن ناحية الحضور يف الصورة 

الفوتوغرافية، جاهزات للعراء، يف إطار "الرتويج الكولونيايل" للحي، ويف السياق الكولونيايل - ككل - الذي هو "سياق عالقات القوة". وقبل ذلك، 

كان منظر امرأة شبه عارية وتدخن سيجارة ينم عن سلوك عادي ومألوف يف الفضاء املغاريب ككل)28).

ليس يف الكتاب مجال لالسترشاق واإليروتيكية والغرائبية، وال لـ"الحريم الكولونيايل"؛ فبوسبيىر محاط من الخلف بأحياء الصفيح، حيث 

ا  البؤس والفقر الذي يلوي باملقيمات أيًضا، جنًبا إىل جنب االنغالق والعبودية. لقد كان بوسبري، بحسب املحققني، وكما يستخلص عريف، يمّثلحدًّ

بالنسبة إىل الغرائبية والغرائبية الكولونيالية عىل وجه التحديد. يستبعد املحققان الطرح االسترشاقي الذي جعل من الحي املحجوز "أسطورة" ونسخة 

من "ألف ليلة وليلة"... إلخ.؛ ومّما يقوالنه يف ختام الكتاب: "الحقيقة يشء آخر"، و"نحن ارتبطنا برؤية الدعارة يف إطارها العادي، وحاولنا أن نصف، 

وبدقة، الطريقة التي تمارَس بها الدعارة، واملكانة التي تشغلها يف املجتمع املغريب".

26 Abdellah Hammoudi, "Construction de l'ordre et usage de la science coloniale: Robert Montagne, penseur de la tribu et de la civilisation", InFrançois Pouillon 
& Daniel Rivet: La sociologie musulmane de Robert Montagne (Paris: Maisonneuve et Larose, 2000), p. 269.

27 Mathieu & Maury, Bousbir: La prostitution dans le Maroc colonial: Ethnographie d'un quartier réservé, http: chsim.ehess.fr/index.php.

28 انظر، عىل سبيل املثال:
Tahar Ben Jelloun & Alain D’Hooghe & Mohamed Sijelmassi, Le désir du Maroc (Paris: Marval, 1999).

http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Gc0iSEYc8I/BC/8790020/123
http://chsim.ehess.fr/index.php?384
http://www.bibliomonde.net/auteur/tahar-ben-jelloun-73.html
http://www.bibliomonde.net/auteur/mohamed-sijelmassi-145.html
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إّن التعامل مع الدعارة باعتبارها "مهنة"، ويف إطار عدم "التمركز الغريب"، وعىل الرغم من "الخلفية األوروبية"، هو ما جعل املحققني يصالن 

بني الدعارة يف املغرب والدعارة يف الغرب، بهدف استخالص عنارص التماثل وليس االختالف. الدعارة محكومة يف كلتا الضفتني بثقافة متعينة، إال 

أن األمر، يف حال التحقيق، ال يتعلق بمعارضة ثقافة بأخرى، بالنظر إىل أن األهم هو املمارسات االحرتافية والتسيري املؤسسايت يف الدعارة. واألمر 

يتعلق بمقارنة الوقائع وليس الثقافات، كما يستخلص عريف. وحتى عىل مستوى الحي، لم يكرتث التحقيق بتفاعل الثقافات املرتبطة بإثنيات البغايا 

من مغربيات ويهوديات وعربيات وأمازيغيات.

يف  جاء  كما  إنه،  الدعارة؛  خالل  من  الرشقي  اإلعجاب  إىل  الداعية  الكتب  من  هو  وال  الفرنسية،  الحماية  ملرحلة  وثيقة  هذا  الكتاب  ليس 

عىل  التشديد  يف  مبالغة  هناك  ذاتها،  الخالصة  سياق  ويف  أيًضا.  والدنيئة  والضارة  السيئة،  الخاصية  ذات  الدعاية  هذه  بحيوية  يناهض  الخاتمة، 

القوادة، وبالصورة التي تجعل من الدار البيضاء بوينس إيريس ثانية. وكما يقول املحققان بإلحاح: "سعينا قبل كل يشء يف هذه النقاط أن نكون 

موضوعيني ودقيقني" و"مخلصني لوصف بوسبري".

التضامن ومناهضة العبودية

إّن أهّم ما تشّدد عليه كريستيل تارود يف العنف الجنيس الكولونيايل هو العنف ذاته، إىل جانب الجوع والبؤس، وكيف أن هذه اآلفات تدخل يف 

صلب حياة البغايا اليومية)29)، وهو ما يستلزم "مباركة" هذا العنف أو مناهضته برشاسة، أو عىل األقل انتقاده بهدوء. ويف الحقيقة، ثمة يف التحقيق ما 

يتجاوز اإلخالص لبوسبري نحو "التضامن املضمر"، ونحو مناهضة العبودية التي تبدو العالمة الكربى، الحارضة/ الغائبة، والدالة عىل الحي؛ فالبغايا 

كن خاضعات ملراقبة وحشية وظاملة قبل أن يكّن جاهزات لتلبية رغبات الزبائن. واألمر يتعلق بـ"معمل للجنس" فيما املقيمات داخله مجرد "يش". 

الجنس الثاين، الذي تصّدر  و"التشييء" و"اإلذالل" هما ما يمكن استخالصهما من نص سيمون دوبوفوار Simone de Beauvoir يف كتابها 

التحقيق. لقد تعرضن لـ"ذبح جماعي"، مع أن سن بعضهن لم تكن تتجاوز الـ 12 سنة، عالوة عىل انقطاعهن عن وسطهن األصيل وعن عائالتهن 

فالحي  كريًما؛  عيًشا  لهن  يضمن  يكن  لم  كله  ذلك  أن  غري  واملالحقة.  الطالق  وهواجس  االغتصاب  وجروح  العنف  نريان  من  فرارًا  وأزواجهن... 

املحجوز "منفى"، أو "سجن بسماء مفتوحة" بالتعبري الفرنيس، وعالمة عىل العبودية. وثمة تيار كامل، وقوي كما يصفه عريف، يجعل من الدعارة 

.Hannah Arendt عبودية أو امتداًدا لها؛ إنها الوجه اآلخر لـ"الرش الراديكايل" أو "الجذري"، تبعا للمصطلح الجامع واملتداول للفيلسوفة حنا ارنت

وعىل الرغم من "املسافة"، بمعناها األنرثوبولوجي املنهجي، التي ينتهجها التحقيق يف التعامل امليداين أو الحقيل مع موضوعه، فإن التحقيق 

ال يخلو، يف مضمره، من "نزعة إنسانية" كتلك التي اشرتطها إدوارد سعيد يف إطار نقده الالذع لالسترشاق، وعىل النحو الذي ال يستلزم القطيعة مع 

الغرب )طبًعا الغرب غري اإلداري(.

بوسبري اآلن

يف سنة 1953، أي بعد سنتني من التحقيق، أو قبل ثالث سنوات من حصول املغرب عىل استقالله، اتُّفق عىل إغالق األحياء املحجوزة بشكل 

نهايئ، وكان حي بوسبري أّولها. وكان للتحقيق، بنقده املبطن وبنزعته اإلنسانية الخفية، تأثريه يف اللجنة االستشارية للصحة العمومية التي اتخذت 

القرار، كما كان للوطنيني تأثريهم يف هذا املستوى حني أخذوا يلحون بالتساؤل: كيف أغلقت فرنسا هذه األوكار فيها بينما رعتها داخل املغرب؟

وبعد االستعمار، لم يطرأ عىل معمار الحي الهنديس أي تغييـر، ما عدا استبدال أسماء األحياء التي كانت تشري إىل األصول الجغرافية للباغيات 

القديمة يف  اإلبقاء عىل األسماء  بأسماء أخرى، مع  املزابية...(  العبدية،  البيضاوية،  الدكالية،  السالوية،  الرباطية،  املراكشية،  املكناسية،  )الفاسية، 

29 Taraud, La prostitution coloniale: Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962), p. 16.
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"تعمل".  النسيان"، وجعلها  "آفة  الذاكرة وصونها من  فعل االستحضار هذا هو تحصني  والهدف من  الحي.  الجديدة عىل جدران مدخل  مقابل 

وبوسبري من صنف "األماكن" التي يصطلح عليها )"أماكن الذاكرة"Le lieux de mémoire حسب املؤرخ فرانسوا هارتوغ François Hartog(، وعىل 

النحو الذي تتأكد معه عبارة بينيديتو كروتشيه Benedetto Croce يف شأن "التاريخ الذي يظّل معارًصا لنا".

أصالة البحث وراهنيته

عىل الرغم من أّن التحقيق صدر يف سنة 1951، فإنه ال يزال يحظى بمكانة أكاديمية رفيعة يف تاريخ التحقيقات السوسيولوجية املغربية. إنه 

مادة رضورية لجميع  اليوم، فهو  تزال محفوظة حتى  وقيمته ال  مناحي األصالة واإلضافة،  تفارق  التي ال  بسبب منهجيته  متفّرد وأصيل  تحقيق 

التحقيقات املتعلقة بالدعارة واألشكال الجديدة للتبادل الجنيس يف املغرب، وفق قول كورين فرينريCorinne Cauvin Verner، إضافًة إىل أنه كان 

حافزًا ألبحاث ُتعنى بالدعارة، وإن بلغات أجنبية، ما دام الباحثون األنرثوبولوجيون املغاربة، واملشتغلون بالعلوم االجتماعية بصفة عامة، ال يزالون 

محجمني عن الخوض يف "ألغام املسكوت عنه".
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* عامد الدين عشاموي باحث سيايس رئيس مؤسسة بذور الثقافية،مرص. 

هذا الكتاب، بحث معّمق يف تاريخ اإلســاءة والكراهية بني عاملي اإلســالم واملســيحية، وكيف اســتمر منذ القرن الســابع 
امليــالدي حتى بواكري القرن الحــادي والعشين، وكيف اختلط التاريخ باألســطورة، واختلطت الحقيقــة بالخرافة، واملصالح 

باملعتقدات لتنتج لنا تاريخ الكفار عىل الجانبني.

يحاول مؤلِّف الكتاب أن يتتبّع النقاط الحاسمة التي تركت آثاًرا عميقة يف تاريخ العالقات بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، 
والتي متّكننا من فهم تاريخ العداوة والكراهية بينهام. ويتوقف الكاتب عند هذه اللحظات الحاســمة  التي اكتســبت أبعاًدا 
أسطورية وخرافية، وأنتجت آثاًرا مل يتوقعها حتى من أطلقوها أنفسهم منذ القرن السابع وحتى القرن الحادي والعشين 
امليالديــني. وانطالقًا من هــذه النقاط املحددة، يتتبّع املؤلف تاريخ العالقة، وكيف تشــكلت صورة الكافر يف الجانبني، بناء 

عىل الصورة التي رسمتها هذه النقاط بالكلمة املنطوقة واملكتوبة واملطبوعة واملصورة. 

ويغطي الكتاب مســاحة شاســعة يف الزمان واملكان عىل الســواء، وحدوده متتد من جنوب الجزائر وفيينا يف الشــامل 
إىل املحيط األطليس غربًا وبحر العرب واملحيط الهندي رشقًا، ويخرج أحيانًا عن تلك الحدود، ولكن مركزه يبقى عامل البحر 

املتوسط، بحثًا عن تاريخ هذه  العداوة، وكيف خلقت وكيف بقيت وكيف استمرت حتى يومنا هذا؟

Wheatcroft's book provides a detailed history of enmity and hated across the worlds of Christinity and Islam, 
dating from the seventh century and to the present day. It is a history that is mixed in with legend, jumbling truth 
with fancifulness and interests with beliefs. The end result is a legacy of reciprocated hatred. 

The author uses the book to trace the critical junctures which have left a deep impact on the history of relations 
between the world of Islam and of Christendom, and that allow for an understanding of the history of enmity 
and hatred which plagues relations between them. Building on these defining junctures and the author's historical 
view of the relationship between the two sides, and relying on textual sources and imagery, the author manages 
also to understand the formation of the image of the "infidel" other by the reciprocal groups. 

In addition to its wide temporal remit, Wheatcroft's book takes in a huge swathe of geography, ranging from 
the southern edge of Algeria to Vienna in the North, and from the Atlantic Ocean to the Arabian Sea and Indian 
Ocean, all the while anchoring himself in the Mediterranean basin. Throughout, the question which Wheatcroft 
asks is how the enmity between these two worlds was created, and how it persisted to this day.

تاريخ الكفار:

الرصاع بني عامل املسيحية وعامل اإلسالم

Infidels: A History of the Conflict between Christendom and Islam

 *Emadeddin Ashmawy   |   عامد الدين عشاموي
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العنف  العاملني اإلسالمي واملسيحي، وتوضح كم  العميق بني  للتنافر  - األساس املنطقي  أيدينا عليها  إذا وضعنا   - نقاٌط ما تمّثل  يف املايض 

الكفار املسلمني واملسيحيني، كما يجادل مؤلف كتاب  تاريخ  يبدأ  النقاط تحديًدا  التنافر. من هذه  املتخلف عن هذا  والكراهية والقتل والعداوة 

تاريخ الكفار.

عرب أربعة عرش فصاًل تمتد عىل أكرث من ستمئة صفحة، يأخذنا املؤلف يف رحلته الطويلة الكتشاف أسباب سوء الفهم، وتكرارها، والتشديد 

عليها، وتعميقها بالكلمة والصورة واملصالح السياسية واالقتصادية والتعصب الديني، لتجعل اإلساءة والكراهية عقدة مزمنة.

بدأ املؤلف رحلته مع تاريخ الكفار بتتّبع قوة الكلمة املنطوقة والنص املكتوب بخط اليد يف القرن السابع، بقصد إنهاء القصة يف عالم الكلمة 

املطبوعة والصورة املطبوعة يف نهاية القرن العرشين؛ فحتى ذلك اليوم، كان هناك توافق بني الجماعة البحثية الغربية عىل مجموعة واحدة من 

الفروض ترى أن الغرب خالل القرن العرشين صار علمانًيا بصورة متزايدة، يف حني أن يف العالم االسالمي الرشقي بقيت العقيدة الدينية يف العالم 

اإلسالمي األكرث قوة يف املجتمع، ويف الشؤون السياسية عىل السواء. لكن خطأ ذلك تبنّي تماًما يف بداية األلفية الجديدة، هناك يف العالم الجديد، 

عندما وقعت أحداث 11 أيلول/ سبتمرب 2001؛ فبعد ذلك اليوم اختلفت طريقة التناول، وانهدم ما كان حتى لحظتها افرتاًضا تاريخًيا تقليدًيا.

لقد تحولنا باتجاه نوع جديد من التسجيل – كما يقول املؤلف - وعدنا إىل نمط التواصل املبارش عندما ووجه الغرب بموقف غري مسبوق يف 

11 /9/ 2001 . لقد عاد البدو ملهاجمته يف موقف كاريث يشبه نهاية العالم، واختار رئيس الواليات املتحدة ومستشاروه تسجياًل كارثًيا ارتبط مبارشة 

بالذكريات الكامنة منذ زمن طويل عن العدو، وهي الذكريات التي تشّكل موضوع هذا الكتاب؛ فقد أعاد حادث الربجني املحرتقني اكتشاف إحياء 

نمط االتصال العام الذي مات منذ زمن طويل.

من الحادثة التاريخية إىل األسطورة.. اللغة كيف تصنع الكافر؟

يؤكد املؤلف يف صفحات الكتاب مقولة جوهرية تحكم كل بناء الكتاب وهي أن هناك دائًما نقطة ما يسهل التعرف إليها، تتمدد عندها حادثة 

تاريخية ما ليك تكتسب أبعاًدا أسطورية وخرافية، وهنا تحديًدا يمكننا التعرف إىل كيفية صنع الكافر والعدو.

ُتَثبَّت هذه األسطورة عرب اللغة وآلياتها، فإساءة فهم اآلخر ووصمه بالكفر والعداوة يتمان عرب خليط من صور لغة التواصل الثالث: االتصال 

بالصوت، أو عرب النصوص املخطوطة أو املطبوعة، أو من خالل الصور املطبوعة عىل الصفحة، أو املعروضة عىل الشاشة، فقد كانت الكلمات والصور 

أسلحة أنتجت صورة الكافر يف العاملني كما يجادل املؤلف.

الكتاب: الكفار: تاريخ الرصاع بني عامل املسيحية وعامل اإلسالم. 

.Infidels: A History of the Conflict between Christendom and Islam :العنوان األصيل

.Andrew Wheatcroft الكاتب: أندرو هويتكروفت

ترجمة: قاسم عبده قاسم.
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ويستند املؤلف إىل نظرية الكان بشأن املمارسة اللغوية يف فهم األفكار، ويرى أنه ليك نفهم هذا التاريخ جيًدا يف حالة املسيحية واإلسالم، علينا 

أن نحيط هذا السياق بتاريخ يعود القهقرى قروًنا عدة، لندرك أن تغيري السياق يؤدي إىل تغيري املعنى.

يؤكد املؤلف، وباالستناد إىل نموذج الكان التصويري لكيفية خلق املعنى وتوصيله وفهمه، أنه ليس هناك يشء يف أي كلمات من قبيل رشق 

التبادل بني الرصاع  بينهما. ومع عملية  ثقافية  رابطة  ما يصنع  الكلمتني هو  تينك  ذاتها، ولكن تجاور كلٍّ من  أو مسيحية، بحد  أو غرب وإسالم 

والحروب، والنرص والهزيمة، والفتح والغزو واالسرتداد، يتحدد املدلول الخاص لهاتني الكلمتني عرب السياق، ويصبح العدو يف املرآة نراه وال نراه.

يؤكد املؤلف أن قبولنا هذا املفهوم يعني أنه لن يكون هناك سوى عدد قليل للغاية من العبارات داخل التاريخ يمكن أخذها بقيمتها السطحية؛ 

فلكل عبارة تقال، أو كلمة تنطق، أهميتها يف فهم طبيعة الرصاع وتكوينه ونموه وتطوره وتغريه عرب الزمان واملكان. كما أن املؤلف يرى أنه ليك نفهم 

كيف وملاذا استمر هذا الرصاع، وكيف تكونت وترسخت صورة الكافر يف العاملني، وبقيت وتطورت عىل مدى قرون كثرية، ال بد من االستعانة بعلم 

النفس االجتماعي يك نفهم كيف تؤدي األسطورة دورها يف تكوين املشاعر املرتبطة بكلمات مثل الحملة الصليبية أو الجهاد، ونشعر بأن هناك شيًئا 

ما يهز مشاعرنا ويزعجنا، وما هذا اليشء إال قوة األسطورة القصوى، التي هي حية وحقيقية، وتحمل معنى كناية عن العدو، وتعزز ذكريات القسوة 

والوحشية الجوهرية الدائمة التي وسمت العالقات بني العاملني يف هذا املدى الزمني املتطاول، ومازالت.

الكافر املسلم

كان  املدى،  الطويل  اتصالهم  وخالل  الشك.  بعني  بعض  إىل  بعضهم  ينظرون  كانوا  املسلمني  والكفار  املسيحيني  الكفار  أن  املؤلف  يجادل 

بعضهم يلعن البعض اآلخر ويذمه بشكل روتيني – وهو أمر متوقع - بيد أن اللعنة لم تكن هي نفسها وال من النوع نفسه؛ فعىل الرغم من أن املسلمني 

لم يكونوا أول أعداء العالم املسيحي الغريب وال آخرهم، وال أعداءه الوحيدين، فإنهم صاروا بؤرة الخوف والكراهية األَوىل بالرعاية واالهتمام بالنسبة 

إىل الغرب حتى أيامنا هذه، كما يقول املؤلف.

اعترب الغرب املسيحي اإلسالم خطرًا مميًتا يفوق يف خطورته أي عدو آخر، بدًءا باإلمرباطورية الفارسية ومرورًا بجميع أعدائه عىل مدى التاريخ 

املتطاول من القرن السابع إىل القرن الحادي والعرشين. وقد رأى الغرب املسيحي يف اإلسالم عدوه الداخيل والخارجي، فكيف كان ذلك؟

ليبانتو

يبدأ املؤلف كتابه بمعركة ليبانتو التي يراها صورة بالغية معرّبة عن الرصاع بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، ويعّدها نقطة الدخول إىل تلك 

األرسار العميقة للرصاع بني العاملني؛ فعىل مدى ألف سنة، كان العالم املسيحي تحت وطأة التهديد اإلسالمي الذي استوىل عىل عقله وقلبه، حتى 

كانت تلك املعركة التي غريت تاريخ العالقة.

دخل الطرفان املعركة والشعور بالنرص مستحوذ عليهما؛ فالعالم اإلسالمي - ممثَّاًل يف العثمانيني - اعتاد عىل تحقيق النرص، بينما كان العالم 

منذ  األسطورة  وبدأت  املسيحي.  الغرب  لدى  الجديد  البحري  السالح  بفضل  العثماين  األسطول  بتدمري  املعركة  وانتهت  جيًدا.  له  يستعد  املسيحي 

لحظة انتهاء املعركة؛ أسطورة ليبانتو، باعتبارها قصة رمزية أخالقية، للتخلص من الكابوس الذي جثم ألف سنة عىل صدر الغرب املسيحي. لقد قتلوا 

الوحش أخريًا لتظل ليبانتو يف الذاكرة الغربية باعتبارها حملة صليبية نشطة، ال حادثة انُتزعت من سياق ماض، ولتكتب تاريًخا جديًدا للعالقات بني 

العاملني سيحدد صورة الكافر املسلم يف القرون التالية.
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القرن السابع امليالدي بداية الرصاع

لم تأت ليبانتو من فراغ؛ فهي نتاج رصاع داٍم تعود جذوره إىل بداية ظهور اإلسالم وانطالق الفتوحات اإلسالمية الرسيعة واملبهرة -كما يؤكد 

املؤلف - والتي كانت نقطة البداية لفهم تاريخ الكراهية، وصناعة الكافر املسلم الذي تحطم يف ليبانتو.

املسلمني  الغرب املسيحي  القسطنطينية. ورأى  م اإلسالم وطردهم من الرشق إىل حد تهديد عاصمة ملكهم  تقدُّ البيزنطيون برسعة  فوجئ 

باعتبارهم شياطني شاملني يف قوتهم وخصومتهم، ال كعدو خارجي فقط، بل كعدو داخيل أيًضا يساهم يف ازدياد حركات الهرطقة الدينية، بسبب 

عقيدته الدينية التي كانت تتحدى املبدأ الجوهري لإليمان األرثوذكيس.

التي  نفسها  بالهجائيات  وهوجموا  رش،  كل  مكمن  املسلمون  اعُترب  الجديدة(،  )أورشليم  القسطنطينية  بعدها  ومن  القدس،  سقوط  ومنذ 

اسُتخدمت يف تصوير الرشق املسيحي، وُفهم اإلسالم من خالل أمثلة العهدين القديم والجديد، وُنسب املسلمون إىل نسل قابيل الذي ُطرد من 

حرضة الرب لقتله أخاه هابيل.. لينمو الرصاع عرب تراث ممتد من الحقد والكراهية لينترش بني عامة الناس، وليكتسب معاين جديدة، ويحفر يف النفوس 

مشاعر عميقة يصعب بسهولة التخلص منها، ولرتتسم للكافر املسلم صورة قاتمة بشعة ستظل تالزمه حتى يومنا هذا.

األندلس وتجربة العيش املشرتك املر

ينتقل املؤلف يف القسم الثاين من الكتاب إىل األندلس ليبحث يف أسباب العداوة وتجربة العيش املشرتك التي فشلت وانتهت بطرد املسلمني 

من إسبانيا. ويوضح عرب فصول القسم األربعة أن أوىل الروايات املتعلقة بسقوط إسبانيا يف أيدي املسلمني سنة 754 ُكتبت بشكل يشبه كثريًا ما رواه 

البطريرك صفرونيوس عند سقوط القدس يف أيدي املسلمني؛ فقد غلبت عليها التعبريات التنبؤية يف إطار الكتاب املقدس، لكأنها ُكتبت لزمان غري 

م إىل ملوك إسبانيا املسيحيني الذين سيعيدونها مرة أخرى. زمانها، كما يقول املؤلف: ُكتبت لتقدَّ

بني  العالقة  تناولت  املرحلة  هذه  عن  تعرّب  التي  الكتابات  أن  ويرى  نظره،  وجهة  من  فشلها  وأسباب  املشرتك  العيش  تجربة  املؤلف  ويتناول 

تفتح  قشتالة  ملوك  انتصارات  كانت  فقد  الكراهية؛  وبث  بالعدائية  واتسمت  والود،  الصداقة  إمكانية  أنكرت  مصطلحات  واملسيحيني يف  املسلمني 

م صليب الرب السرتداد األرض املقدسة، وأورشليم الغائبة. لذا، لم يكن هناك متسع سوى لتأجيج العداوة وتصوير الكافر بأشد  الطريق أمام تقدُّ

الصور قساوة وقتامة، لينتهي األمر مع سقوط غرناطة إىل "رضورة استئصال الكافر املسلم من بالد الرب التي يجب أال تؤوي الكفار". لقد كان 

املسلمون هم "األعشاب الضارة" التي تخنق الدولة، وال بد من اقتالعهم تماًما، وقد تّم.

من الحمالت الصليبية إىل حقل الغربان

يف الجزء الثالث من الكتاب، يتناول املؤلف استيالء العثمانيني عىل البلقان باعتباره بداية فصل جديد للعالقة املعقدة املشبعة بالكراهية بني 

العاملني؛ فقد اعترب الغرب أن األتراك هم سبب كل بالء حل بالبلقان منذ ظهورهم فوق "حقل الغربان"، كما يسّمي املؤلف كوسوفو. وصار األتراك 

وتلقني  تل،  عىل  جديدة  مدينة  ونشوء  مرص،  من  اليهود  لخروج  معاداًل  باعتباره  كوسوفو  من  املسيحيني  الرصب  خروج  ر  وُصوِّ مرتادفني.  والقسوة 

الجميع عنارص املأساة بكل عمق، حتى أننا- كما يقول املؤلف – لن نجد يف القرن الثامن عرش سوى عدد قليل جًدا من األطفال ال يعرفون األمري 

ذا الخصال املقدسة الزار الذي قاد الرجال العظام الكثريين الذين ذبحهم األتراك القساة. وعرب خمسني سنة، أي من سنة 1396 حتى سنة 1448، 

جّرد األوروبيون أربع حمالت صليبية، ال بقصد استعادة القدس، وإنما مواجهة األتراك الكفرة يف البلقان. لكن مع سقوط القسطنطينية، مدينة أم 

الرب وأورشليم الجديدة، يف أيديهم سنة 1453 وقعت الكارثة التي توازي، بحسب كتابات تلك الفرتة، سقوط أورشليم القدس، ولتصبح هذه اللحظة 

موضوًعا سياسًيا ودينًيا مكررًا عىل مدى القرون األربعة التالية، يف غرب أوروبا ورشقها عىل حد سواء، وليصبح العثمانيون الكفار قبلة أنظار العالم 
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املسيحي الغريب. ثم يتناول املؤلف تاريخ العثمانيني يف البلقان وابتداء ضعف سلطانهم، ونمو حركات التمرد والتحرر من سلطانهم، واألهوال واملجازر 

التي وقعت، ودور املصالح وممارسات التعصب فيها حتى سقوط األتراك وخروجهم من البلقان.

الحمالت الصليبية

يرى املؤلف أن الحمالت الصليبية األوىل ولدت من رحم الخوف من اإلسالم، وكانت الحمالت التي تلتها نتاج طموحات سياسية وتوسعات 

إمرباطورية، امتزجت بعنرص خوف من اإلسالم سيظل يالزم الشعور الغريب املسيحي تجاه اإلسالم واملسلمني.

وقوًدا  كانت  وتدمري  وحصار  معركة  فكل  والقدح؛  الذم  من  هائاًل  تراًثا  تركت   1099 سنة  من  ابتداء  العاملني  بني  املواجهات  أن  املؤلف  يؤكد 

للرسديات املعادية يف الجانبني. ومّثلت استعادة املسلمني القدس فصاًل جديًدا من الدعاية لتدمري الدين اإلسالمي و"لعنة اإلسالم" التي ال بد من 

استئصالها.

مدينة  القدس،  فيها، وحال  املسيحيني  رَووه من حكايات عن اضطهاد  وما  للقدس،  املسيحيني  الحجاج  زيارة  آثار حكايات  املؤلف  يتناول 

"الرب الحزين"، وما تركه تدمري كنيسة القيامة من آثار يف أوروبا، وما تال ذلك من منشورات بابوية تحث املؤمنني عىل إرسال جيش إلنقاذ "أورشليم 

الجريحة".

ويالحظ املؤلف أن ازدياد حركة الحجاج إىل القدس، مع الذكرى األلفية لصلب املسيح سنة 1033، جعل الحماسة تتقد يف قلوب مسيحيي 

الغرب. وقد أعلن البابا أوربان الثاين يف سنة 1095 رحلة حج مسلحة تحت راية الصليب املقدس، رسعان ما ُهزمت. لكن زمن الحمالت الصليبية بدأ، 

لتعود القدس إىل كنف أبناء الرب مدة 87 سنة، وُيكتب فصل جديد من العداوة، وتكتمل معالم صورة الكافر خالل هذه املدة.

تغريات الخطاب الصليبي وأثر ذلك يف رسم صورة الكافر املسلم

كان الخطاب الصليبي يتبدل طوال تاريخه الطويل؛ فمنذ القرن السادس عرش حتى القرن التاسع عرش، اتخذ الخطاب تنويعة من األشكال 

الغزوات يف شمال  السادس عرش لتشمل سلسلة من  القرن  الصليبية اإلسبانية ضد املسلمني امتدت خالل  املؤلف كيف أن  الجديدة. وقد أوضح 

أفريقيا واألرايض الجديدة يف األمريكتني. ومنذ القرن الثامن عرش، صارت الحملة الصليبية التبشريية مرشوًعا بروتستانتًيا، وكسبت حياة جديدة يف 

الغزوات االستعمارية الربيطانية يف الهند وأفريقيا. ورأى كثري من املبرشين اإلنجيليني املتحمسني خالل القرن التاسع عرش وما بعده أن من الطبيعي 

استخدام مفردات من قبيل الحملة الصليبية التي كانت تمّثل بالنسبة إليهم حرًبا روحية ضد الرش. وبالتدريج، صار املعنى الشائع لكلمة حملة صليبية 

يف اللغة اإلنكليزية مجازًا دااًل عىل فعل قوي يف سبيل قضية خرية، لكن املعنى القديم للصليب والحرب املقدسة كان ال يزال فاعاًل، ولم تكن العداوة 

املحددة ضد املسلمني قد تالشت تماًما .

شن املبرشون يف القرنني التاسع عرش والعرشين حمالتهم الصليبية من أجل نرص روحي ال من أجل غزو إقليمي، بحسب اعتقادهم، بيد أن 

الكلمة لم تجعل الفصل بينهما سهاًل، ألن االلتباس بني حرب مقدسة باملعنى الروحي، وانتصار عىل قوى الظالم الزمنية كان له وجود متأصل منذ 

زمن طويل؛ فرنسا كانت قد بدأت حملة غزو صليبية جديدة يف بواكري القرن التاسع عرش، وبحلول عرشينيات القرن التاسع عرش كانت أرسة البوربون 

امللكية الفرنسية قد عادت إىل السلطة بعد هزيمة نابليون النهائية سنة 1815، وصار لويس الثامن عرش مشغواًل بشمال أفريقيا. وظهر كتاب تاريخ 

صارت  ما  ورسعان  النابليونية،  اإلمرباطورية  عمر  من  األخرية  السنوات  يف  هائلة  بشعبية  حظي  الذي  ميشو  فرانسوا  لجوزيف  الصليبية  الحروب 

دة يف مجلدات كثرية. الحمالت الصليبية املثال األول لعظمة فرنسا املمجَّ

ما بني إسبانيا ورشق املتوسط والبلقان

كانت املواجهات بني عالم اإلسالم وعالم املسيحية يف إسبانيا ورشق املتوسط مختلفة بعضها عن بعض تمام االختالف؛ ففي رشق املتوسط، 

تدّخل العالم املسيحي الغريب يف منطقة كان لها بالفعل تراث مسيحي طويل، وكان فيها نسبة كبرية من السكان املسيحيني، عىل الرغم من أنها 
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مراجعات كتب
تاريخ الكفار:

الرصاع بني عامل املسيحية وعامل اإلسالم

كانت يف عيون الغربيني غري متمايزة كثريًا عن املسلمني. أما يف إسبانيا، فكان موقف اإلسالم هو الذي تغري من وضع املنترص إىل وضع املهزوم؛ إذ 

صار املوريسكيون بقايا تبعث عىل الخوف واالحتقار، يف دولة مسيحية وجدت يف نهاية األمر أنه ال يمكن التسامح إزاء وجود املسلمني فيها. وكانت 

املواجهة بني املجد الفرنيس واملقاومة اإلسالمية يف شمال أفريقيا حملة صليبية اصطناعية. ويف البلقان، املنطقة الثالثة التي قابل اإلسالم فيها العالم 

املسيحي، كان املوقف مختلًفا مرة أخرى. وعىل مستوى واحد فقط من مستويات املواجهة بني العقيدتني الدينيتني، كان املوقف قاباًل للمقارنة بشكل 

محدد ومضبوط، وكان كل يشء، ما عدا اللغات والتاريخ واألعراق، مختلًفا.

الطباعة والنهضة والحمالت الصليبية مجدًدا

يف الجزء الخامس واألخري من الكتاب، يتناول املؤلف عرب فصوله الثالثة أثر الطباعة والصورة يف تصوير العدو الكافر املسلم، وتطوره من نسل 

قابيل إىل الرتيك القايس، وصواًل إىل البدوي الحقيقي. ويبنّي املؤلف الدور الكبري الذي قامت به الطباعة وقوتها الهائلة يف إعطاء اللمسات النهائية 

لصورة الكافر املسلم يف الغرب املسيحي، وتناول أسباب عدم تحمس العثمانيني للطباعة، ومن ذلك أنها ليست راجعة إىل معاداة املعرفة إرادًيا، وال 

إىل خوف ساذج من الكلمة املطبوعة، بل إىل أسباب أخرى أكرث دنيوية؛ فذلك االبتكار الغريب كان يهز مصالح عدة راسخة وقوية، أولها مصلحة 

الناسخني والكتبة الذين كانت اإلدارة العثمانية كلها تعتمد عليهم، وثانيتها مصلحة طبقة العلماء الذين كانوا يسيطرون عىل املساجد التي كان 

يجري فيها الكثري من أعمال نسخ الكتب. كما أن العثمانيني أدركوا أن الكلمة املطبوعة قوة فعالة يف التسبب يف االنقسام الديني يف أوروبا.

ويؤكد املؤلف أن اخرتاع املطبعة جعل الحدود تتالىش ببطء بني السياق الخاص والسياق العام العلني، وأن اإلمرباطورية استغلت هذا التطور 

وطوعت اللغة بصورها املختلفة لتكون أداتها يف رسم صورة العدو الذي ال بد منه يف الرشق املسلم، ولتتكون الصورة النهائية للكافر املسلم.

ويختم املؤلف رحلته يف األرض الجديدة و"املدينة عىل جبل" التي عانت من جديد خطر البدو يف القرن الحادي والعرشين، واستعادة اللغة 

املبارشة لبث مشاعر فات زمانها لكنها ما زالت تقبع يف عمق النفوس، عرب خطاب إدارة بوش االبن التي أحيت الحملة الصليبية من جديد.

الكافر املسيحي

السابع  القرن  منذ  العاملني،  بني  الشاملة  املواجهة  عرب  الرشقي  اإلسالمي  العالم  أنتجها  التي  املسيحي  الكافر  صورة  يرسم  أن  املؤلف  حاول 

حتى القرن الحادي والعرشين، لكن قلة ما اعتمد عليه من مراجع، وتخصيصه غالبية فصول كتابه لرسم صورة الكافر املسلم، جعال هذا الجانب 

مخترًصا يف جميع فصول الكتاب. وربما يعود هذا جزئًيا إىل ما أشار إليه املؤلف من تفوق اهتمام املسيحيني باإلسالم وانشغالهم به، إذا ما حكمنا 

من خالل حجم النصوص املكتوبة والكتب وتفاسري الكتاب املقدس واألوصاف واملجادالت والقصائد واملالحم التي أنتجها الغرب املسيحي، مقارنة 

بما أنتجه الرشق املسلم يف هذا املجال؛ فالعالم اإلسالمي، كما تبنّي من خالل الكتابات التي تتّبعها املؤلف عرب كتابه، صّور املسيحيني باعتبارهم 

ناقصني أخالقًيا وملعونني، وأن معركة ليبانتو كانت إرادة الله ومجرد هزيمة ألسطول عثماين واجه أسطول الكفار املالعني، وشاءت إرادة الله أمرًا 

آخر. ويالحظ املؤلف أن املسلمني لم يكونوا يحتفلون بانتصاراتهم عىل الغرب املسيحي، وكان النرص الوحيد الذي كان ُيحتَفل به عىل طريقة احتفال 

الغرب بليبانتو، هو االستيالء عىل القسطنطينية، مع مالحظة أنه لم يكن هناك يف االحتفال ذلك التدفق يف الصور والنصوص التي تولدت عن النرص 

املسيحي يف ليبانتو، لذلك لم يحتل النرص العثماين مكانة راسخة يف مملكة التاريخ والذاكرة.

مع تطور العالقات بالغرب املسيحي وازدياد املواجهات والحروب، وضع املسلمون بالتدريج سجاًل مديًدا من املصطلحات لوصف املسيحيني، 

اللغوي  املعجم  عن  ابتعادهم  زاد  اإلهانة،  مصطلحات  من  مخزونهم  يوسعوا  أن  املسلمون  أراد  وعندما  الله.  وعدو  ونرصاين  وإفرنجي  إفرنج  مثل 

التقليدي، ووصف غري املسلمني بأوصاف تدل عىل أنهم غري متحرضين، وهي مصطلحات تجمع بني صفة الفظاظة والهمجية والوحشية والشبق 

الجنيس الذي يوصف به الحمار الوحيش. وباستخدام هذه املفردات، كان يف وسع املسلمني أن يصوروا املسيحيني الغربيني بأنهم ناقصون أخالقًيا 
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بالرضورة، وملعونون بسبب بيئتهم واملؤثرات املفسدة يف ثقافتهم، وحتى كتابتهم خالًفا للطبيعة: من الشمال إىل اليمني. وكان املسيحيون الغربيون 

يوصفون بأسوأ األوصاف الحيوانية، فُينعتون بالكالب والخنازير.

كان الكفار املسيحيون "أنجاًسا مثل البول ودم الحيض والرباز". وأظهرت الكتابات، التي رسخت مفهوم الكافر املسيحي، الغربيني باعتبارهم 

مخرتقني للحدود بني الحالل والحرام، ومنتهكني ومزعزعني ليس لحياتهم فقط، وإنما للعالم كله من حولهم. لقد "خلقوا دنًسا مرئًيا ومستمرًا"، 

القسطنطينية، املبجل لدى املسيحيني، كان ُيحفظ ويصنع منه أقدس  للبطريرك األكرب يف  الرباز املقدس الجاف  الخرافية أن  وأكدت الحكايات 

بخور لتكريس النصارى يف جميع مناسباتهم. وكان رسم املسيح عىل الصليب ُيظهر مدى انحطاط الغرب الكافر، ومدى ُبعده عن اإليمان السليم. 

ري الشعبية، مثل سرييت أبو زيد والظاهر بيربس وغريهما، يف تكريس صورة املسيحيني األرشار يف جوهرهم، والخطرين والفاسدين  وساهمت السِّ

مادًيا وروحًيا بشكل شاذ.. وأظهرت بعض كتابات الفقهاء مدى التأثري الهدام لطريقة حياتهم ولغتهم ولباسهم وعاداتهم الكريهة، وتأثريهم السيئ 

يف الناس الذين يعيشون معهم فرتة طويلة من الزمن، واعتربوا الزواج من مسيحية خطرًا روحًيا، والرتدد يف قبول املسيحيني الذين أسلموا بحجة 

أنهم يلوثون اإلسالم.

وفاقمت الحروب الصليبية إرث العداوة والكراهية تجاه الغرب الكافر. ومع تطاول الزمن، أعاد املسلمون اكتشاف العواقب الوخيمة لحوادث 

القرن الحادي عرش، وصارت الحروب صليبية حادًثا معارًصا . ومنذ هذه اللحظة تكاثرت معان جديدة، واكتسب املصطلح الجديد )الصليبيون( معنى 

وكالء الغرب االستعماريني واالستغالليني، أعداء القومية العربية واإلسالم. وقد اندمجت معان سياسية جديدة للغرب مع العبارات املجازية القديمة 

عن النجاسة والنهب، التي تشكلت مع تجربة املسلمني مع الصليبيني قبل قرون خلت، لكن ذلك لم يكن بالشكل الذي كان يف الغرب، بل اقترص 

عىل األلفاظ والكتابات، ولم يمتد إىل الصور التي برع فيها الغرب.

حضور الصورة يف العامل اإلسالمي وأثرها يف تطور الكافر املسيحي

ظلت الصور حضورًا أجنبًيا غري مألوف يف العالم املسلم قبل القرن الثامن عرش. ويف املمارسة، لم يحدث حتى أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 

القرن العرشين أن صارت الصور أكرث شيوًعا حتى يف املدن الكربى، ولهذا السبب ال يبدو أن هناك عالقة بني معظم النظريات التي ُأنتجت يف الغرب 

عن طبيعة الصور من جهة، وظروف العالم اإلسالمي من جهة أخرى.

لكن مع اخرتاع الطباعة، ومن خالل تكاثر الصور، صارت املذمة الغربية أكرث قوة وأوسع انتشارًا بشكل غري محدود. وبمرور الزمن، تعلم الرشق 

الدرس من الغرب، واستخدم املسلمون املطبعة ووسائل اإلعالم املرئية واإللكرتونية باملهارة نفسها والحذلقة التي يستخدمها بها الغرب، كما أنهم 

تعلموا كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تحمل املذمة التي يوجهها الرشق إىل مدى أبعد وأكرث قوة مما يمكن لقلم الكاتب أن يفعله.

بعضهم،  عرف  وقد  والسياسية.  املادية  تجلياتها  يف  األوروبية  الحداثة  تماًما  يعون  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  اإلسالميون  املفكرون  كان 

مثل محمد عبده، الثورة الفكرية األوروبية التي برزت منها، ولكن تفكريهم تطور يف اتجاه مضاد ملا رأوا أنه شخصية الغرب السلبية، ودعا آخرون، 

مثل األفغاين، إىل مقاومة الغرب وتحويل أسلحته وأساليبه الفنية ضده. كما نمت فكرة الغرب العدو عند دعاة مثل حسن البنا وسيد قطب وجماعة 

الجهاد...

والسياسات  الخالفة  وسقوط  القومية  الدول  ظهور  مع  خاصة   - سوداوية  الكافر  الغرب  صورة  ازدادت  اإلسالميني،  اإلحيائيني  صعود  ومع 

العلمانية التي اّتبعتها هذه الدول – فقد يأس هؤالء اإلحيائيون من أي أمل يف أن تأيت الفضيلة من أي دولة مسلمة علمانية، ورفضوا أي حل وسط 

أو مواءمة مع القوى الدنيوية، أكانت حكومات املسلمني املستبدين، أم الحكومات الديمقراطية الجماهريية عىل النمط الغريب؛ إذ كان يدفعهم اقتناع 

بأن جهادهم سينترص يف آخر املطاف، من خالل تضحيات ال نهاية لها وعزم ال يلني. وتم تعديل املذمة والسباب القديمني بما يفي بمتطلبات الشؤون 

السياسية املعارصة، ليتطور مفهوم الجهاد يف العرص الحديث ويتالءم مع ظروف العداوة يف شكلها الجديد.
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مراجعات كتب
تاريخ الكفار:

الرصاع بني عامل املسيحية وعامل اإلسالم

الحمالت الصليبية والجهاد

عادا  فما  جديدة،  واجتماعية  سياسية  قوة  فاكتسبا  تبدال،  لكنهما  الحارض،  الزمن  يف  موجودين  الغابران  الصليبية  والحملة  الجهاد  يزال  ال 

حفريات حية وإنما هما من نتاج القرن العرشين.

كانت مفردات الحملة الصليبية وأيديولوجيتها ترد يف بال املسيحيني املشتبكني يف حرب ضد املسلمني بسهولة تماثل السهولة التي يرد بها 

مصطلح الجهاد يف بال املسلمني الذين يقاومونهم. ويف كلٍّ من الحالني، لم يحدث قط أن اقرتبت النظرية من املمارسة، ولم يقم أيٌّ من البابوات 

بتخويل السلطة لحملة فرنسا يف شمال أفريقيا يف ثالثينيات القرن التاسع عرش. وكثري من حروب الجهاد التي نودي بها ضد األوروبيني يف اإلقليم 

نفسه كانت من الناحية الفنية مريبة يف عيون السلطات الدينية العثمانية يف إسطنبول .

كانت لغة الحرب املقدسة قد تحولت إىل وسيلة للتعبئة، ال تكبح جماحها حدود القانون؛ فقد كان الحديث عن الحملة الصليبية أو الجهاد نغمة 

قوية، ودعوة ال يمكن مقاومتها لحمل السالح. ومع حلول العرص الحديث، ما عاد املسألة املهمة ما تعنيه أي من الكلمتني بالضبط يف املصطلحات 

القانونية، وإنما هي االستجابة التي تولدها كل منهما.

الصليبية  الحملة  لوصف  الفني  املعنى  أحدهما  متوازيني:  معنيني  ليتخذ  عرش  التاسع  القرن  أوائل  منذ  الصليبية  الحملة  مفهوم  تطور  وقد 

التاريخية يف الرشق األوسط والتي كانت قد اتخذت من قبُل مجموعة من املسميات املختلفة، واآلخر املعنى املرادف للقتال برشاسة من أجل قضية 

خرية. وربما كانت عبارة حملة صليبية ضد الجهل أول استخدام بهذا املعنى، بيد أن هذا الطراز من التشدد احتفظ بروابط قوية مع القيم األقدم - مع 

أن هذا ال يحظى باعرتاف واسع يف الغرب مثلما يحظى إحياء مفهوم الجهاد - وعىل الرغم من عدم وجود أدبيات كثرية منشورة عن التقاليد الجديدة 

للحملة الصليبية، بعكس السيل املنهمر من الكتب عن الجهاد يف اإلسالم، بيد أن املمارسة والربهان الدالني عىل شن الحمالت الصليبية موجودان 

وواضحان لكل ذي عينني، كما يؤكد املؤلف.

الكراهية يف زمن اإلنرتنت

أعطت وسائل االتصال الحديثة كالًّ من الجهاد الجديد والحملة الصليبية الجديدة مدى غري عادي وأكرب كثريًا مما كان موجوًدا بالفعل؛ 

فاآلن يمكننا أن نتعلم كيف نكره بطرق جديدة من خالل السينما والتلفزيون واإلنرتنت. بيد أن العملية تبقى هي نفسها، ذلك أن السباب متحرك، 

وإذا كان يف إمكانه أن يغري أسلوبه، فإنه ال يزال يحمل ثقل العار بكامله، كما يقول املؤلف.

من عرص التنوير إىل عرص اإلنرتنت

الغرب يتحدى العالم اإلسالمي منذ عرص التنوير، وليس التحدي هذا بفقه مختلف فقط، وإنما أيًضا بمفهوم مغاير تماًما ملفهوم الدولة وفصل 

الديني عن العلماين، ومفهوم أن السلطة السياسية تنبع من الشعب، وال تصدر عن حاكم مقدس يعّينه الرب، وحتى تعاليم املسيحية يمكن أن 

تقابلها بالترشيع عندما تختلف مع اإلرادة الشعبية. وقد أثار هذا التحدي الذي طرحته الحداثة الغربية هياًجا فكرًيا يف الرشق اإلسالمي، وسعى 

الرشقيون بعد ذلك، ويسعون، للبحث يف عيون كثري من املفكرين املحدثني ليك يحصلوا عىل حداثة تعينهم عىل مجابهة الغرب، لكنهم لم ينجحوا 

تماًما حتى اآلن، وذلك ألسباب كثرية ومتنوعة، أهمها أن مسار التقدم لم يكن سهاًل عىل اإلطالق، حتى يف أوروبا أو الواليات املتحدة؛ فقد وِجدت 

املقاومة ضد املجتمع العلماين يف املناطق الريفية يف كل مكان، ولكن التحدي الذي طرحته األفكار السياسية واالجتماعية الجديدة والتكنولوجيا 

الحديثة، أنتج أيًضا استجابة حماسية بني الرشقيني، أكانوا من خلفيات ريفية أم من خلفيات حرضية متعلمة. وحفز هذا التحدي من جانب الحداثة 

األوروبية عملية إحياء فكري ال مثيل لها منذ قرون يف العالم اإلسالمي.
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خامتة

بلغة رشيقة، وتسلسل جذاب أتاحتهما الرتجمة، ومعلومات وافرة ونظرات ثاقبة، يؤكد املؤلف يف خاتمة كتابه أنه:

إذا كان ثمة عربة أخالقية يف األحداث التي وصفتها يف هذا التاريخ الطويل، فهي أن الكلمات والصور أسلحة. ولسنا نعرف من ستقتله هذه 

األسلحة أو ستجرحه، وأين. إننا بحاجة إىل الوعي بخطورة اللغة والكلمات التي صنعت من اآلخر كافرًا، وكلفت البرشية الكثري من الدماء، ورسخت 

سوء فهم عميًقا يحتاج إىل بذل جهد متواصل للتغلب عليه، يبدأ باكتشاف نقاط االتصال األساسية املسببة له.

إن محاولة تقنني الفروق بني الرشق والغرب ال تمت بصلة إىل حقائق الحياة املعيشة، أو حقائق أتباع الكتب املقدسة والرشائع؛ فقد كان الناس 

يمضون يف معظمهم أيامهم يف توافق مع أخالق جماعتهم أو طائفتهم الخاصة. وينبغي أن نميز بني اإلسالم واملسيحية، بوصفهما الديانتني اللتني 

يؤمن بهما أتباعهما من املسلمني واملسيحيني، وبني اإلسالم واملسيحية بوصفهما، يف تصور كٍل من الفريقني، ديانتني معادية إحداهما لألخرى.

بينهما  اتصال  نقطة  أول  الديني والجغرايف والسيايس واالقتصادي، ومنذ  املستوى  العاملني اإلسالمي واملسيحي متنافسان عىل  أن  صحيح 

- وال غرابة يف أن كلمات الكراهية بداًل من كلمات الحب كانت تسود عندما كان أحد العاملني يثري صورة اآلخر – ولكن املشكلة التي يتعنّي أن ُتعاَلج 

تكمن يف تحوُّل عملية إثارة هذه الصورة وعواقبها إىل صناعة الكافر يف الجانبني. ويف النهاية، يرتكز األمل الحقيقي يف مستقبل أفضل للعاَلمني عىل 

االستماع والفهم املتبادلني، من دون أي تحيز مسبق ُينِتج عداوات دائمة.

نالحظ أخريًا أن عىل الرغم من بعض املالحظات املتعلقة بإقحام اليهود من دون سبب وجيه يف دراسة مخصصة للعالقة بني العاملني اإلسالمي 

واملسيحي، ومن بعض األخطاء املتعلقة بمعلومات عن تاريخ الرصاع، يظل هذا الكتاب رائًدا يفتح الباب واسًعا لدراسات تاريخية جديدة، واقرتاحات 

و"الكفار"  الشيعة،  السّنة/  و"الكفار"  املسيحيني،  املسلمني/  "الكفار"  تاريخ  عن  اإلسالمي  وعاملنا  بالدنا  يف  التاريخي  الدرس  لتطوير  مفيدة، 

اإلسالميني / العلمانيني، و"الكفار" الحكام/ املحكومني.
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* أستاذ التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر. 

الوثيقة هذه موجودة ضمن كتاب "منشــئات الســالطني" لفريدون بك، والكتاب عبارة عن مصنَّف جمع فيه املؤلف مراسالت 
وفرمانــات وأحكاًمــا أصدرهــا ســالطني الدولة العثامنيــة.  متثِّل الوثيقــُة واحدة من  املراســالت التي صدرت عن الســلطان 
العثامين، وهي رســالة وجهها السلطان أحمد األول إىل األمري زيدان  السعدي بتاريخ صفر 1026 هـ/ 1617م يف إثر الرصاع 
الــذي دار بــني أبناء املنصور الســعدي حول العــرش، وتوجُّه األمري زيدان لطلــب الدعم العثامين. وتتضمــن الوثيقة رشًحا 
لألسباب التي حالت دون التجاوب مع مطالب زيدان. ويف تقديم الوثيقة محاولة لتتبّع الصدى الذي كان لهذه الدعوة يف 
مختلف املصادر املتوسطية، وللقول إن ما ورد يف الوثيقة امتداد للسياسة التي سلكتها الدولة العثامنية يف غرب البحر 
األبيض املتوســط منذ مثانينيات القرن الســادس عش، عندما أعلنت إســبانيا والدولة العثامنية انســحابهام من الرصاع يف 

العامل املتوسطي.

The author presents a document extracted from Munseat us selatin by Feridun Bey - a compendium of 
correspondence, edicts, and rulings of sultans of the Ottoman Empire. A letter sent by Sultan Ahmed I to Prince 
Zidan Saadi in the year 1617 (1026 Hijri) following  the eruption of a conflict over the throne between al-Mansour 
Saadi’s sons, and Prince Zidan’s  subsequent solicitation of Ottoman support, the document explains the reasons 
precluding a positive response from the Sultan to Zidan’s request.  In tracing the echoes of this call in a variety 
of Mediterranean sources, the author suggests that the document confirms and continues policy pursued by the 
Ottoman Empire in the western Mediterranean since the 1580s, when Spain and the Ottoman Empire announced 
their withdrawal from conflict in the Mediterranean world.

مابعد الهدنة:

الرد العثامين عىل مطالب زيدان السعدي 

After the Armistice: 
the Ottoman Response to Zidan Saadi’s Petition

 *Abderrahim Benhadda   |   عبد الرحيم بنحادة
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اقتنع العثمانيون وإمرباطورية الهابسبورغ يف عام 1580 )1)، بوضع حد لسنوات طويلة من الرصاع، بدأت يف عرشينيات القرن السادس عرشن، 

وتخللتها معارك بحرية لم تسفر إاّل عن الخسائر يف األرواح والسفن، ولم تحسم الرصاع. فقد تواجه الطرفان يف معارك عدة من بينها معركة مالطة 

1564، ومعركة ليبانتو 1571، ومعركة حلق الوادي يف تونس 1574. وخالل كل مراحل الرصاع، كانت واليات الشمال األفريقي حارضة بقوة سواء من 

خالل محاربيها، أو من خالل التحصينات، أو من خالل العتاد الحريب املستعمل. ولعل ما يدّل عىل هذا الحضور هو كرثة املراسالت التي تسبق هذه 

املعارك، إىل درجة يمكن القول معها، أّن الدولة العثمانية كانت تخوض رصاعها مع الهابسبورغ يف غرب البحر األبيض املتوسط بالوكالة.

وقد يتصّور املرء أّن املغرب الذي لم يمّثل جزًءا من الدولة العثمانية، لم يكن معنًيا بهذا الرصاع، غري أّن هذا االعتقاد رسعان ما يتبّدد، عندما 

يطالع الباحث األرشيفات املتوسطية التي تربز بما اليدع مجااًل للشك، أّن املغرب كان حارًضا بقوة يف كّل مراحل هذا الرصاع؛ فقد لجأ سالطني 

املغرب إىل لعبة السياسة الواقعية يف عالقاتهم الدولية؛ وذلك من أجل الحفاظ عىل استقالليتهم تجاه الدولة العثمانية. ومن ثّم كان اسم املغرب 

يرتّدد يف الوثائق التي تصف رصاع اإلمرباطوريتني. وكانت هذه السياسة ال تراعي ضوابط معينة، بل كانت تعطي األهمية ملوازين القوة، وعليه فقد 

كانت السياسة الدولية املغربية تتلّون حسب ظرفيات هذا الرصاع.

وعندما كان السفري اإلسباين يف إسطنبول يفاوض من أجل توقيع الهدنة، كان املغرب حارًضا يف املفاوضات، وكانت ورقة استقالل املغرب 

أو املحافظة عىل "ستاتيكو" من بني األوراق التي استعملها اإلسبان الستبعاد أي خطر عثماين عىل املجاالت الهابسبورغية يف غرب البحر األبيض 

املتوسط. وينبغي التذكري أن بداية هذه املفاوضات صادفت انتصار املغرب يف معركة وادي املخازن يف 4 آب/ أغسطس 1578، وما تال ذلك من استقرار 

سيايس يف البالد؛ إذ استفاد املغرب من الظرفية الجدية يف املتوسط وانرصف السلطان السعدي أحمد املنصور إىل بناء مؤسسات قوية، وجيش قادر 

عىل كبح جماح التمّردات واستعداد ملواجهة األخطار الخارجية.

وعىل الرغم من ولوج عدد من الطامعني يف السلطة واملنازعني يف مرشوعية السلطان أحمد املنصور سواء إىل والية الجزائر أو إىل إسبانيا، فإّنهم 

لم يستطيعوا إقناع من لجأوا إليه بالتدخل املبارش، وبقي بعضهم ورقة يفاوض بها اإلسبان املغرب من أجل تحقيق بعض التطلعات املادية.

وعندما تويف أحمد املنصور عام 1603، وألنه فشل يف تأمني انتقال السلطة قبل وفاته)2)، فقد اندلع الرصاع بني ابنيه زيدان واملأمون)3)، بعد 

البحر األبيض املتوسط؛ فكان املأمون يعّول عىل إسبانيا من أجل  الثالث أيب فارس. وقد كان لالبنني والءاتهما "لطريف الرصاع" يف  تحييد اإلبن 

مساعدته لالنفراد بالعرش؛ فجرت بينه وبني اإلسبان مراسالت وسعى إىل تقديم االمتيازات والتنازالت لإلسبان، ومن ذلك مثاًل أّنه سّلم لهم مدينة 

العرائش )1609( ذات املوقع اإلسرتاتيجي املهم يف النشاط القرصني يف عرض البحر األبيض املتوسط)4).

أّما زيدان السعدي، فقد سعى من جهته إىل طرق األبواب العثمانية، وإن لم يفّرط يف روابطه األوروبية. ففي عام 1611 أبرم اتفاقية مع فرنسا 

استمرارية هذه  بالحفاظ عىل  فإّنه تشّبث  السفري كاسطالن)5)،  الرغم من حادثة  1536. وعىل  املربمة عام  الفرنسية  العثمانية  االتفاقية  عىل شاكلة 

العالقات. ولم يجعل من إسبانيا عدًوا عىل الرغم من إدراكه دعم السلطات اإلسبانية ملنازعه محمد الشيخ املأمون؛ فقد حفظ األرشيف اإلسباين رسالة 

1 يعترب فرناند بروديل هذه السنة سنًة حاسمة يف تاريخ البحر األبيض املتوسط؛ إذ نقلت هذا العالم من زمن رصاع اإلمرباطوريات إىل زمن رصاع القراصنة.

2 اتسمت العالقات بني املنصور وويل عهده محمد الشيخ املأمون بالتوتر إىل درجة أّنه زّج به يف السجن قبيل وفاته؛ لسوء سريته وأخالقه؛ ووىّل ابنيه زيدان يف فاس وأبا فارس 
يف مراكش.

3 اندلع الرصاع بني أيب فارس وزيدان، ورغبة يف خلق نوع من التوازن، سارع أبو فارس إلطالق رساح شقيقة املأمون الذي استأثر بالسلطة ليصبح الرصاع قائًما بني املأمون وزيدان.

4 كانت العرائش من بني أهم املدن القرصنية يف شمال أفريقيا وكانت تحتضن جالية تركية مهمة منذ النصف األول من القرن السادس عرش إىل درجة أّن معظم األتراك الذين 
ساهموا يف معركة وادي املخازن كانوا من القراصنة املقيمني يف مدينة العرائش، ولذلك وضعها اإلسبان نصب أعينهم وظلوا يطمحون يف السيطرة عليها حتى زمن السلطان أحمد 

املنصور، وقد كان املنصور يعدهم بها كلما شعر باهتزاز عرشه.

5 يف عام 1604 عني كاسطالن سفريًا لبالده يف الجزائر وعقب انتهاء مهمته عني مكان سفري فرنسا يف املغرب G. Curiol عام 1611. وملا كان موالي زيدان منشغاًل بالحرب مع إخوانه 
كلف كاسطالن بنقل الخزانة التي ورثها عن أبيه املنصور، وقد حدث أن أرست السفينة الفرنسية التي كانت تقل هذه الخزانة، ما تسبب يف حادثة ديبلوماسية بني املغرب وفرنسا، انظر:

Charles Penz, Personnalités et familles françaises d’Afrique du nord – Maroc 1533-1814 (Paris, Editions S.G.A.F, 1948), p. 56.
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من زيدان إىل امللك فيليب الثالث Philip III )6) بتاريخ ربيع الثاين 1017ه/ آب/ أغسطس 1608. ولم تنل جهود إنكلرتا من هذه العالقات؛ إذ حاولت 

استمالة زيدان والعمل عىل إقناعه برضورة تشكيل حلف ضد إسبانيا. وكانت إنكلرتا - كما يقول زيدان - مستعدة لتقديم دعم مايل كبري)7).

إّن كثافة هذه العالقات كانت تدّل عىل حرص زيدان عىل فرض نفسه مخاطًبا وحيًدا داخل املغرب، وإّنه امللك الرشعي، فهي محاولة منه 

لكسب "رشعية دولية".

التوثيق. فقد اعتمد  الغموض بسبب ضعف  الكثري من  العايل ظّل يكتنفها  الباب  بأوروبا موّثقة، فإّن عالقاته مع  وإذا كانت عالقات زيدان 

األوروبيون عىل ما كان يشاع يف ذلك الوقت، والشائعات هي التي غّذت املصادر املغربية املهتمة بهذا املوضوع. وينحرص ما تداولته املصادر املغربية 

يف موضوع عالقات زيدان بالعثمانيني يف ما ييل:

ӵӵ.)1(لجوء زيدان بمحض إرادته إىل طلب املعونة الرتكية

ӵӵ سفارة مغربية إىل إسطنبول قادها عبد العزيز الثعالبي، وهو السفري الذي وصل إىل إسطنبول للمرة الثانية؛ إذ يذكر أّنه كان قد حّل بها مبعوًثا من السلطان

موالي أحمد املنصور. ويذكر أيًضا أّنه مكث بها خالل املرة الثانية "ثالثني شهرًا")1(.

ӵӵ توجيه رسالتني إىل الدولة العثمانية)2)(: األوىل موّجهة من زيدان إىل "سلطان البحرين والعراقني" وتفصح هذه الرسالة أّنه بعد "إزاحة املوانع" والقضاء عىل

"فنت الخوارج عن متابعة االتصاالت بني الباب العايل و زيدان رجوًعا إىل عهود اآلباء لجمع الكلمة"؛ أّما الرسالة الثانية فموّجهة من زيدان إىل خليل باشا، 

وتتحدث عن انحراف مّكن العدو من ثغر من ثغور املسلمني.

ӵӵ الدعم الذي قّدمه العثمانيون لزيدان؛ إذ يذكر اإلفراين أّن السلطان العثماين جّهز لزيدان "من جيش األتراك اثني عرش ألًفا، وركبوا البحر فغرقوا جميًعا

ولم ينج منهم إاّل غراب واحد يف رشذمة قليلة")))(.

أّما املصادر األجنبية فهي وإن اتفقت مع املصادر املغربية حول لجوء زيدان السعدي إىل إسطنبول، فإّنها تورد أّن توّجه زيدان بطلب املعونة، 

كان استجابة للرسالة التي بعث بها الصدر األعظم خليل باشا وجاء فيها قوله "فلتعلم فخامتكم أّننا سنبعث إليكم برسالة أخرى نطلب منكم فيها 

إيفاد سفري مصحوب برسالة سامية ومحماًل بالهدايا النفيسة والنادرة، لتجديد روابط الصداقة التي تجمع بيننا وتمتينها")))(. وتورد الوثائق األجنبية 

 25 بتاريخ  رسالة  ففي  املغربية؛  املصادر  تصّوره  الذي  بالشكل  يستجب  لم  ذلك  من  الرغم  عىل  العايل  الباب  إّن  الهولندية -  الوثائق  املّرة  – وهذه 

آذار/ مارس 1617 )3)(، نجد أّن السلطان العثماين لم يعمل إاّل عىل تحميل املبعوث املغريب رسالة مألها بتعابري منّمقة حول استمرار العالقات الودية 

بني املغرب والباب العايل. ويف رسالة بعث بها كورنيلس هاخا Cornelis Haga إىل الواليات العامة يف آذار/ مارس 1617، يذكر أّن السلطان العثماين 

اكتفى بإرسال خلعة وسيف إىل األمري املغريب، وأمر باشا الجزائر بالتدّخل ملساعدة زيدان)1)(.

والوثيقة التي نقّدمها تسري يف اتجاه إلقاء أضواء كاشفة عن تاريخ العالقات املغربية العثمانية يف النصف األّول من القرن السابع عرش من خالل 

املصادر العثمانية.

6 Chantal de La Véronne, "Relations entre le Maroc et la Turquie dans la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle (1554-1616)", in Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, no. 15-16, (1973), p. 391.

7 أحمد بن خالد النارصي، الستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، ج 6 )الدار البيضاء: دار الكتاب، 1997(، ص 49.

8 يقول اإلفراين: "ثم إّن زيدان ملا هرب من فاس حسبما بّيناه قبل، قصد تلمسان، فلم يزل مقيًما بها وكان بعث إىل ترك الجزائر ليستعني بهم عىل إخوته]...[". انظر: محمد السويس 
اإلفراين، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، هوداس )محقق( )باريس، د.ت(، ص 293.

9 ينظر ما كتبه الثعالبي نفسه عن زيارته إىل إسطنبول وهو محفوظ يف الخزانة الوطنية بباريس ضمن مجموع رقم 524.

10 مجهول، رسائل سعدية، عبد الله كنون )محقق( )تطوان: دار الطباعة املغربية، 1954(، ص 157-158.

11 اإلفراين، ص 239.

12 Véronne, p. 392.

13 Henry de Castries, Les sources inédites de l'histoire du Maroc. Archives et bibliothèques des Pays- Bas, Vol. II, pp. 671-672.

14 Ibid., Vol. III, pp. 26-27.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1973_num_15_1_1258
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وقبل تقديم فحوى الرسالة ال بّد من اإلشارة إىل أّن الوثيقة مستّلة من كتاب فريدون بك منشآت السالطني)15)، ولم نعرث لها عىل أثر أثناء 

تحرياتنا يف األرشيف العثماين. كما أّن الوقائع التي توردها الوثيقة لم يكن لها أي صًدى يف النصوص العثمانية.

بيد أّن أهّم إشكال يطرحه استعمال النّص هو وجوده ضمن كتاب أنجز يف مرحلة سابقة عن تاريخ إنتاجه؛ فقد كتبت الرسالة يف آذار/ مارس 

1617، يف حني أّن فريدون بك تويف عام 1583. و فريدون بك هو أحد املؤرخني العثمانيني البارزين، ورئيس الكّتاب زمن الصدر األعظم صوقليل باشا. 
اشتغل بالدفرتدارية املركزية والتحق عام 1553 بوالية الرومليل ليشتغل إىل جانب محمد صوقليل باشا، عندما كان والًيا عليها، ورافقه عندما أصبح 

صدرًا أعظَم. وقد أّدى فريدون بك دورًا أساسًيا يف املفاوضات العثمانية الصفوية من أجل تسليم األمري بايزيد الالجئ آنذاك يف البالط الصفوي. ويف 

عام 1570 عنّي فريدون بك رئيًسا للكّتاب ورّقي عام 1573 إىل رتبة نشانجي. ويف عام 1575 قّدم فريدون بك كتابه منشئات السالطني للسلطان مراد 

الثالث، غري أّنه لم ينل حظوة يف أوساط هذا السلطان الذي لم يكن ينظر إليه بعني الرىض لكونه أحد "محميّي" الصدر األعظم صوقليل)16)، فأقيل 

من منصب الناشنجي، وكان ذلك بمنزلة مؤرّش عىل نهاية عهد الصدر األعظم القوي. وعىل الرغم من أّنه توىّل مناصب أخرى، فإّنها لم تكن يف نفس 

مكانة املناصب التي تبّوأها سابًقا. غري أّنه، وبعد مقتل صوقليل باشا عاد فريدون بك ليسطع نجمه مرة أخرى؛ إذ ُعنّي نشانجًيا وتزوج عائشة سلطان 

ابنة رستم باشا وحفيدة السلطان سليمان القانوين. وقد تويف فريدون يف مكتبه عام 1583.

أّن  املؤرخ سالنييك  واتفاقيات، ويورد  الرسمية، من فرمنات ورسائل سلطانية  للوثائق  السالطني، فهو عبارة عن تجميع  منشآت  أّما كتابه 

الكتاب تضمن ما ينّيف عىل 250 وثيقة موّزعة عىل عهود السالطني األحد عرش إىل عهد السلطان سليم الثاين. وقد طبع الكتاب مرتني، ووصل عدد 

وثائقه إىل 735 وثيقة يف طبعته األوىل و841 وثيقة يف طبعته الثانية؛ وهو ما يعني أّن عدًدا من الوثائق تّم حرشها، ويرى أحد الباحثني أّن من أصل 

مجموع الوثائق ما يزيد عن الثالثني وثيقة الحقة لعام وفاة فريدون بك. وتعّد الوثيقة التي نحن بصددها واحدة من هذه الوثائق التي تّمت إضافتها 

إىل منشآت السالطني.

وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة وّجهها السلطان العثماين أحمد األول إىل موالي زيدان، بتاريخ آخر صفر الخري من عام  1026هـ/ آذار/ مارس 1617.

وتسمح الوثيقة بتسجيل املالحظات التالية:

ӵӵ أّنها تضع اليد عىل وصول السفري املغريب عبد العزيز الثعالبي إىل إسطنبول "حاماًل التحف والهدايا واألسلحة املرّصعة والحرير إىل بالط السلطان"، وتذكر

التحَف والهدايا وليس عرشَة قناطر من الذهب كما تذهب إىل ذلك املصادر املغربية.

ӵӵ تخرب الوثيقة بوصول رسالتني: األوىل ولعّلها كانت استجابة ملا نقرأه يف وثيقة األرشيف اإلسباين، وتحتوي عىل"مواد املحبة والوداد" وتنسجم محتوياتها

مع ما ورد يف الرسالة التي توجد ضمن رسائل سعدية. أما الثانية فتحتمل أن تكون جواّبا عىل رسالة أخرى، كانت قد استمددت العثمانيني يف رصف "هّمتهم 

إىل إبطال طريق الهند الذي يتقوى بهم اعتضادهم )الكفار( ويتمىّش استنادهم]....["

ӵӵ تؤّكد الوثيقة وعي الباب العايل بخطورة احتالل"العرائش واملعمورة وما يضاهيها من القالع املشهورة". وإذا كانت الرسالة التي بعث بها خليل باشا تشري إىل

أّنه "إذا ارتأت إرادة السلطان إرسال عسكر أو أوامر إىل حّكام تلك املناطق لدفع الرضر والفساد" وتؤّمل يف ذلك عىل "وجوب التعاون"، فإن الرسالة الثانية تبدأ 

بوضع رشط التعاون وتؤاخذ موالي زيدان لعدم طلبه دعم الباب العايل يف الوقت املناسب، فقد "كان الالئق بكم والواجب عىل ذمتكم أن تستمدوا وتستعينوا 

بأعتابنا قبل أن يتصادم الصفوف ويتزاحم الزحوف". كما تبنّي الرسالة أّن العثمانيني "قادرون عىل إيصال عسكر يضيق عليهم الطريق".

ويظهر من خالل الوثيقة أّن الدولة العثمانية لم تكن قادرة عىل االستجابة للمطالب السعدية الزيدانية، إذ تشري الوثيقة الثانية إىل أّنه "ال 

العمارتني  الرفض واإللحاد]...[ وتجهيز  الجهاد، الستئصال أهل  لوازم  إعداد  بما نحن عليه من  انشغالنا  إاّل  العباد  بعون رب  يشغلنا عن اإلمداد 

العظيمتني إىل البحرين املسجورين بعساكرنا املنصورة]....[" ولعّل ما يؤّكد صدق ما نذهب إليه املصادر األجنبية/األوروبية التي حرصت الرد العثماين 

15 أحمد، فردون بك. منشآت السالطني.)تقويم خانه عامره: اسطنبول، 1848(.

16 كان محمد صوقليل صدرًا أعظم للسالطني سليمان القانوين وسليم األول ومراد الثالث، وإذا كان نجمه تأّلق زمن حكم سليم الثاين فإّنه بدأ يعاين من مشاكل عندما توىّل السلطان 
مراد بسبب تنامي تّيار ينترص للحرب مع الصفويني، فيما كان هو منافًحا عن االستمرار يف الحرب ضد إمرباطورية الهابسبورغ. واستطاع هذا التيار أن يؤّثر يف السلطان مراد وهكذا 

انعكس ذلك عىل موقف مراد من الصدر األعظم ومحمّييه.
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يف نميقة وسيف وخلعة. وتبقى الرواية التي توردها املصادر املغربية حول غريق املساعدات العثمانية مجرد شائعة كان من وراء ترويجها، دون شك، 

زيدان السعدي لربح بعض الوقت وأسلوب ملواجهة منازعه يف السلطة.

والظاهر أّن اتفاقية 1580 كانت وراء تعامل الدولة العثمانية مع مطالب زيدان السعدي؛ إذ لم يعد هناك من رهان لضم املغرب. وقد تكون 

األسباب التي دفعت الدولة العثمانية إىل االنسحاب من عالم املتوسط هي نفسها التي كانت وراء الرد العثماين اللبق عىل رسائل زيدان. فقد كانت 

الدولة العثمانية منشغلة بجبهات متعددة، إذ دخلت يف حروب – كما تقول الرسالة – ضد الكفرة واألعراب األرشار وامللحدين ولعّل هذه الحروب هي 

التي جعلت السفري املغريب الثعالبي يكتب تاريًخا للدولة العثمانية)17) عىل عهد السلطانني أحمد األول وعثمان الثاين، وربما كان قصده من ذلك رغبته 

يف إعطاء صورة عامة عن الوضعية التي كانت تعيشها الدولة العثمانية، وأن يبنّي انشغال عثمان الثاين بالحروب مع الروم منذ السنوات األوىل لتوليته.

ويمكن أن نضيف إىل ذلك صعوبة العالقات بني املركز واملحيط – أي بني إسطنبول ووالياتها الطرفدراية – إذ لم يعد والة الجزائر يمتثلون 

ألوامر اإلدارة العثمانية، وأصبحوا يترّصفون بمحض إرادتهم وليس بما يمليه الباب العايل؛ ففي السابق كان الباب العايل يوكل أمر الترّصف إىل 

باشاوات الجزائر مثلما حدث مع محمد الشيخ السعدي )1553( وعبدامللك السعدي )1576(، وكان هؤالء ينّفذون ما يصدر إليهم من أوامر دون 

ترّدد، أما مع نهاية القرن السادس عرش فقد بات من الصعب أن تنصاع واليات الشمال األفريقي لألوامر الصادرة من اإلدارة املركزية، ونعتقد أّن 

ذلك كان من بني تبعات هدنة 1580.

نص الوثيقة)18)

الحمد لله الذي أعىل معالم اإلسالم وبرّش املجاهدين يف سبيله بالنعيم املقيم يف دار السالم، وأكرم املؤمنني بتوفيق املجاهدين غاية اإلكرام، 

وجعل عبدة األصنام وعندة املرشكني ومردة امللحدين منحوسة الرؤوس ومنكوسة األعالم، والصالة والسالم عىل عارف الحق عن الباطل، وخارق 

رشك الرشك برشعه املبرّش بالّدوام، سّيدنا ونبّينا محّمد املبعوث بسيف الجهاد وحسام االنتقام عىل قاصدي حصني حصن اإليمان واإلسالم وعىل آله 

العظام وأصحابه الكرام الذين سعوا يف ميادين الدين بأقدام اإلقدام صالة وسالًما دائمني إىل قيام الساعة وساعة القيام.

أما بعد نسّلم عىل ذلك املقام الجليل سالم إكرام وتبجيل، ونثني إىل ذلك املعهد الجزيل أعّنة الثناء الجميل، فننهي إىل املّقر العزيز واملحّل 

الغربية ملمالك اإلسالم، فارس  القاهرة، حارس الحصون  الزاهرة، عصب صولتنا  الباهرة  أبوابنا عضد دولتنا  الحريز ألحب أحبابنا وأصدق أصدقاء 

معارك إرغام كل مرغام، مشيد أركان االنتظام، مؤّيد أهل االعتصام بالعروة الوثقى التي ما لها انفصام، مبّدد فرق البغي واالختصام، أليفنا املبّجل 

العيل الشأن، خليفنا املكّمل السنى املكان، صاحب العّز واملجد والسيادة، رفيع الشأن املوىل زيدان حفظه الله امللك املّنان عن تطرق مكايد الزمان، 

وأظفره عىل الكفرة وأهل الطغيان.

أّنه قد وصل إلينا من مقامكم الرشيف حّف بألطاف امللك اللطيف، كتابان كريمان وِبُدّر اإلخالص نظيمان اللذان يتعّطر بروائح أنفاسمها 

النفيسة مشام اآلفاق، وتفوح من مضامينهما ِفَيح تأّكد امليثاق بحّس الوفاق، املبعوثان مع العالم العابد الورع الزاهد العارف جامع املحامد واألدب 

واملعارف، مفخر أرباب التمييز الشيخ عبد العزيز.

أحدهما اجتمع فيه مواد املحبة والوداد، وبرز أنوار بدر املراد من أفق الفؤاد، وذكر فيه محامد والدنا املرحوم السلطان املاجد، ومكارم أجدادنا 

األكارم األماجد، السالطني العثمانية والخواقني اإليمانية الذين كانوا خلفاء الله تعاىل يف أرضه وأقطاره. ولو كانت املحامد وجوًها لكانوا غررها، ولو 

كانت الحمية بدرًا لكانوا نوره وسناه، ولو كانت الشجاعة غصًنا لكانوا نوره وخباه، وسطر فيه ما كان بني آبائكم الكرام وبني أسالفنا الفخام الذين 

17 خالل اشتغالنا بنرش تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ملؤلف مجهول تمكّنا من العثور يف الخزانة الوطنية بباريس عىل تاريخ الدولة العثمانية يف بداية القرن السابع عرش، 
لعله من وضع السفري املغريب الثعالبي.

18 انظر نص الوثيقة األصيل يف املالحق.
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حصل لهم تمام الصيت وعظيم الفخار والذكر الجميل الذي عّم زوايا اآلفاق واألقطار من الحب الذي ال يقدر صّياد القلم أن يصيد حمائم بيانه 

بحبات التقاط وشبكات الحروف من االنخراط سلك الوفاق وااللتئام الذي ينال به يف إحياء الدين وإعزازه كل مرام، وما أوجب إرسال أذيال التأخري 

واإلمهال من االشتغال بقتال الكفار املالعني، ومحاربة أعداء الدين وأحزاب الشياطني، واملجاهدة يف رفه آفتهم، واالستقصاء يف استيصال شأفتهم، 

وبنّي فيه توّجههم بعدما أضحت تلك األقطار آمنة األطراف، وصارت بكفاية مجاهدتكم ساملة األكناف إىل إظهار ما ادخرتم يف البال من إرسال 

الكتاب، وتجهيز رسلهم ليبنوا ما عندكم من جميل املواالة واملخالصة مشافهة، ويقّرروا ما أنتم عليه من عهود اآلباء واألجداد مواجهة، وطلبكم 

لحسن معاودتهم من ديارنا، وانرصافهم عن أقطارنا، بما يكون سبياًل إلعزار أهل الهدى، وإذالل الكفرة املرتدين يف هاوية الردى، وباعًثا ملا يشبه 

من اإلسالم العصا، وتشّد بربكته هامة من كفر وعص.

وأّما املكتوب اآلخر فهو أيًضا مصحوب باملبالغة يف تنويه املحبة املغروسة، وتروية املودة املؤّسسة املحروسة، ومشتمل عىل ذكر ما خّصه الله 

تعاىل بالسالطني العثمانية والخواقني اإليمانية من الخصائل التي يتضايق عن عددها طوق املحيص، ويتقارص دون حرصها باع املستقيص، ومخرب 

عّما اعرتفهم يف البحر ما أساطيل العدو وأباطيل أهل الطغيان والعتّو، حتى أوجب انقالبهم واقتص قفولهم وإّيابهم، وعن مجادلة إرسالهم عىل 

بالد بعد ما تعّذر السفر من جهة الجزائر ملانع وقع هناك، ومنبئ عن اجتماع الكفرة وعهدهم الصلح بني طواغيتهم الفجرة، وعن قصدهم والعياذ 

بالله عىل البالد اإلسالمية والديار اإليمانية أذّلهم الله تعاىل وخذلهم، ورصف وجوه الخسف قبلهم، وعن استمدادكم مّنا يف رصف همتنا العلية إىل 

إبطال طريق الهند الذي يتقّوى به اعتضادهم، ويتمىّش استنادهم واعتمادهم، وعنايتنا بإعانة ويل، والهداية مرصوفة يف كل حني إىل نرصة أولياء 

الدين، ونكاية أعداء الله الكافرين، حتى اليمّس املسلمني رّش العدّو ومرّضته، وال يصدم املؤمنني فساد أهل الرشك ومعّرته، وال يخفى عن علمكم 

أّن من عادتنا الجميلة املوروثه من آبائنا وأجدادنا أصحاب مآثر الجليلة، أن نتلّقى من يرد علينا، ويرغب إلينا من البالد الشاسعة للرتحيب والرتهيب 

باسطني له بساط األنس ليفوز من سفره بنصيب، وسمو يف دفع ما يرهبونه عن ساق الجد، ونستفرغ يف تحصيل ما يطلبونه أقص الوسع والجهد.

فلّما قرأت علينا آيات إخالصكم، واستقّرت لدينا مواد ودادكم واختصاصكم، وأحرض رسلكم يف حرضتنا العلّية يف مقام املثول، وعرض علينا 

هداياكم البهّية املتلقاة بالقبول، أثنينا عىل تلك األخالق الطاهرة واألعراف الزاهدة ثناء متأرج النفخات، مترّبج الصفحات، فأدمتم يف مراعاة الحقوق 

ساعني ولدولتنا اإلسالمية راعني، ال تلقون من سّدة العّز واإلقبال سوى النظر بعني اإلعزاز واإلجالل، وصون التواد عن التضاد، واإلخالل عن 

االختالل، ونرجو من الله ذي الرحمة والرأفة أاّل يخسف بدر كمال املؤالفة بحلوله أرض بعد املسافة، ويقينا وأّياكم من مّس آفة ومخافة، وملا أدرج 

يف ذلك الدرج الجليل من املساعي بالسعي الجميل يف إبطال أهل التضليل، فنحن بإذنه سبحانه وتعاىل نتقّيد بأدائه راجني منه تعاىل عونه وإحسانه، 

ونرسل األوامر الرشيفة إىل أمرائنا املحافظني يف حدود البرصة، ونأمرهم يف ذلك الفتوة والنرصة. ثم ال يذهب عن علمكم، أّنه واضح عندنا، واّتضح 

لدينا رّش الكّفار وبعض األعراب األرشار، قهرهم الله القّهار، وأنزلهم دار البوار، يف بعض ديار تلك األقطار مثل العرايش واملعمورة وما يضاهيهما من 

القالع املشهورة، وعجزكم عن إقالعها وانتزاعها، وتطهري تلك األرايض وبقاعها، وكان الالئق بكم والواجب عىل ذّمتكم أن تستمدوا بنا، وتستعينوا 

بأعتابنا، قبل أن يتصادم الصفوف، ويتزاحم الزحوف، فنحن بحول الله وَطْوله قادرون عىل إيصال عسكر يضيق عليهم الطريق واملسالك، ويلجئهم 

إىل املضايق واملهالك، ونخّلص املسلمني من وابق مكرهم وعوائق غدرهم، وتكون إعانتنا هذه مرغمة ألنوف الكافرين، ومكرسة لجموع أهواء 

الخارسين املتجارسين، حتى يتقّطع أطماع أعدائكم من تلك البالد، ويندفع عنها أسباب الرش ومواد الفساد، وال يشغلنا عن اإلمداد بعون رب العباد 

إشغالنا ملا نحن عليه من إعداد لوازم الجهاد الستيصال أهل الرفض واإللحاد، وخرق رّش شوكة أهل الضالل والفساد، وتجهيز العمارتني املعظمتني 

أسبغ علينا من جزيل آالئه، ونستزيده  ما  الله عىل  الدارين، ونحمد  الشني يف  يورث  الله مما  املنصورة حفظهم  بعساكرنا  املسجورين  البحرين  إىل 

سبحانه جالئل نعائمه، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته، حّرر هذا الِسْفر املبارك يف أواخر صَفر الخري يف سنة ست وعرشين وألف من هجرة من له 

العز والرشف عليه الصالة والسالم ما ختمت الصالة بالسالم.
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صدرت عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات ضمن 

سلســلة "ترجامن" الرتجمة العربية لكتاب الدولة املستحيلة: 

اإلســالم والسياســة ومأزق الحداثــة األخالقــي )352 صفحة، 

مــن القطع الكبري(، ألســتاذ الدراســات اإلســالمية وائل حالق، 

وترجمــة عمرو عثــامن. تتمثّــل أطروحة الكتاب الرئيســة يف 

أّن مفهــوم "الدولة اإلســالمية" مســتحيل التحّقق وينطوي 

عىل تناقض داخيل؛ وذلك بحســب أّي تعريف سائد ملا متثّله 

"الدولة الحديثة".

ال يهــدف هــذا الكتاب كــام يرّصح مؤلفــه إىل إصابــة القارئ 

املســلم والعــريب باإلحبــاط واليأس مــن عــدم قدرته عىل 

الفكاك من ورطة الحداثة التي وجد نفسه فيها بال اختيار منه، 

ومن اســتحالة قيــام دولة إســالمية تحافظ عــىل خصوصيته 

األخالقية والتاريخية، وإّنا غايته هي توفري سبيل للمسلمني 

إىل الحيــاة الحســنة املســتندة إىل مــوارد تاريــخ اإلســالم 

األخالقيــة، وهــو يثبت يف هــذا الســياق، أّن أزمات اإلســالم 

السياســية وغريها ليســت بالفريدة أو الخاصة، بل هي جزء ال 

يتجزّأ من العامل الحديث، يف الغرب كام يف الشق.

وائل ب. حالق

الدولة املستحيلة
اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي



يُعنــى املركز بتشــخيص األوضــاع يف العامل العــريّب وتحليلها، دواًل ومجتمعــاٍت، وتحليل الّسياســات االجتامعيّة 

واالقتصاديّة والثقافيّة، والتحليل الســيايّس. ويطــرح املركز التحّديات التي تواجه األّمة عىل مســتوى املواطنة 

والُهويّــة، والتّجزئــة والوحدة، والّســيادة والتبعيّة، والركود العلمــّي والتكنولوجّي، وتنميــة املجتمعات والدول 

العربيّة والتّعاون بينها، وقضايا الوطن العريّب بصورٍة عاّمٍة من زاوية نظٍر عربيٍّة.

كام يُعنى املركز بدراسة عالقات العامل العريّب ومجتمعاته مع محيطه املبارش يف آسيا وأفريقيا، ومع السياسات 

األمريكيّة واألوروبيّة واآلسيويّة املؤثّرة فيه، بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة واإلعالميّة.

ا للنظريّات االجتامعيّة والفكر الســيايّس ويُعنى بها عنايًة تحليليّــًة ونقديًّة، وخاّصًة   ويــويل املركــز اهتامًما خاصًّ

ــه للّدراســات املختّصة باملنطقــة العربيّة  بإســقاطاتها املبــارشة عــىل الخطاب األكادميــّي والســيايّس املُوجِّ

ومحيطهــا. كــام يهتم املركــز بالجوانب التطبيقيّــة للعلوم االجتامعيّة، مثــل علم االجتامع واالقتصاد والّدراســات 

الثقافيّة والعلوم السياسيّة. 

ينتــج املركــز أبحاثًا ودراســاٍت وتقاريَر، ويدير عــّدة برامَج مختّصٍة، ويعقــد مؤمتراٍت وورش عمــٍل وتدريٍب، وندواٍت 

موّجهًة للمختّصني والّرأي العاّم العريّب. وينش املركز إصداراته باللّغتني العربيّة واإلنكليزية ليتسّنى االطاّلع عليها 

للباحثني من الناطقني بغري اللغة العربيّة. 

يســعى املركز، من خالل نشــاطه العلمّي البحثّي، إىل خلق تواصٍل بني املثّقفــني واملختصني العرب يف العلوم 

االجتامعية واإلنســانيّة بصورٍة عاّمــٍة، وبينهم وبني قضايــا مجتمعاتهم وأّمتهم، وبينهم وبــني املراكز الفكريّة 

والبحثيّــة العربيّــة والعامليّــة يف عمليّة البحــث والّنقد وتطويــر األدوات املعرفيّــة واملفاهيم وآليّــات الرتاكم 

املعريّف. ويســعى املركز كذلــك لبلورة قضايا املجتمعــات العربيّة التي تتطلَّب املزيد مــن األبحاث واملعالجات 

والتأثري يف الحيّز العاّم.



تدعــو دورية "أُسطــــور" األكادمييني والباحثني وســائر  الكتّاب املهتمني بالبحــث التاريخي -املنفتح عىل 

منهجيــات العلوم األخــرى ومقارباتها مبا فيها مقاربــات العلوم الدقيقة- إىل الكتابــة عىل صفحاتها. 

تقبــل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية، وتفتح صفحاتها أيًضا ملراجعات الكتب 

ونرش النصوص والوثائق الدفينة. تخضع كل املواد التي تصل إىل "أُسطــــور" لتحكيم أكادمييني مختصني. 

ولذلــك تتوّخــى الدورية التزام املعايري الدوليّــة املتعارف عليها. ويضمن هذا االلتــزام تراكم علمي جاد 

وجودة املادة التي تصل إىل القراء. تهدف هذه الدورية إىل أن تكون طيّعة الفهم لدى املختصني وغري 

املختصني من القراء دون التضحيِة برصانة املضمون.

ترسل كل األوراق املوجهة للنرش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة

ostour@dohainstitute.org
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العنوان الربيدي

الربيد اإللكرتوين

عدد النسخ املطلوبة

طريقة الدفع

قسيمة االشرتاك

تحويل بنيك   شيك ألمر املركز



االشرتاكات السنوية

)عددان يف السنة مبا يف ذلك أجور الربيد املسجل(

لألفراد:

دوالًرا يف لبنان.   20

دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  30

دوالًرا يف أوروبا.   50

دوالًرا يف القارة األمريكية.  60

للمؤسسات:

دوالًرا يف لبنان.  30

دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  40

دوالًرا يف أوروبا.  60

دوالًرا يف القارة األمريكية.  80

عنوان االشرتاكات:

  املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIESS

 جادة الجرنال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون 
 ص.ب: 11-4965 رياض الصلح 1107-2180 بريوت - لبنان 

هاتف: 991836/7/8/9 1 961+ 
فاكس:  991839 1 961+

distribution@dohainstitute.org     :بريد إلكرتوين

 عنوان التحويل البنيك: 

رشوط النرش

تنرش "أســطور" البحــوث األصيلة )مل يســبق نرشها جزئيًــا أو كليًــا( التي تعتمد األصــول العلمية 
املتعارف عليها.

تقــدم البحوث باللغة العربيــة وفق رشوط النرش يف املجلة. يرتاوح حجــم البحث من 6000 إىل 
9000 كلمــة، مبا فيهــا املراجع والجداول. وتحتفظ هيئة التحريــر بحقها يف قبول بعض األوراق 

التي تتجاوز هذا الحجم يف حاالت استثنائية.

عــروض الكتب مــن 2000 إىل 3000 كلمة، وتقبل املجلة مراجعات أطول إن كانت دراســات نقديًة، 
عىل أال ميّر عىل صدور الكتاب أكرث من ثالث سنوات.

تخضــع املواد املرســلة كافة، لتقييم محّكمني مــن ذوي االختصاص والخــربة وقراءتها. ويف حال 
قبولها ترسل املالحظات املقرتحة للكاتب لتعديل ورقته يف ضوئها، قبل تسليمها للتحرير النهايئ.

يرفق البحث بسرية ذاتية موجزة للكاتب، وملخص عن البحث بنحو 200 - 250 كلمة باللغتني العربية 
واإلنكليزية، إضافًة إىل كلامت مفتاحية. 

يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ، ينبغي إرسالها بالطريقة 
التي نُفِّذت بها يف األصل، بحســب برنامَجي : إكســل أو وورد. وال تُقبل األشكال والرسوم والجداول 

التي ترسل عىل هيئة صور.


